Beste Smasher,
Op de volgende dagen is er geen badminton:
zaterdag 10 september, donderdag 24 november vanaf 19u30 tot zondag
27 november, zaterdag 24, zondag 25 en zaterdag 31 december zondag
1, 15 en 22 januari, zaterdag 25 en zondag 26 februari, zaterdag 18 en
zondag 19 maart.
Zondag 2 oktober baten wij tijdens de braderie een tentje uit aan dranken
Bartels. Dus een lekker drankje nuttigen, swingen en de clubkas spijzen
kan dan in één moeite. Leden die willen komen helpen kunnen dit laten
weten aan kevin@smashbc.com
Op dinsdag 4 en donderdag 6 oktober tijdens de training staat
www.avsportshop.be met een standje in onze sporthal. Je hebt dan de
mogelijkheid om tegen een goede prijs badmintonmateriaal aan te kopen.
Wij hebben net als de vorige jaren weer shuttles aangekocht om het
seizoen rond te komen, kostprijs 7070 euro wat neerkomt op 1,5 euro
per shuttle. Zoals iedereen weet krijgt elke speler bij ons in de club al
zijn shuttles gratis. Wat de meesten niet weten is dat dit in geen
enkele andere club zo is. Wij vragen wel van onze spelers dat ze de
naam Smash of het logo op hun kleding zetten. Vanaf dit seizoen
gaan wij daar terug meer controle op doen. Spelers die geen naam of
logo dragen op officiële wedstrijden en tornooien krijgen één
verwittiging vanaf de tweede krijgen ze geen gratis shuttles meer.
De lidgelden moeten betaald worden voor 1 oktober op het
rekeningnummer van Smash BE95 9530 6625 0258 met vermelding van
naam en voornaam.
Senioren +18 jaar: € 85
G- en rolstoelbadminton: € 55
Jeugd -18 jaar of student: € 75 voor het eerste kind van het gezin
€ 70 voor het tweede kind van het gezin
€ 65 voor het derde kind van het gezin
€ 60 voor de volgende kinderen van het gezin
Een gezin: € 180 (een gezin = vader moeder en niet gehuwde kinderen
die op hetzelfde adres wonen)
Elk betalend lid krijgt € 10 terug van het lidgeld als hij/zij komt eten op
onze spaghettidag.
Volgende data kan je alvast in je agenda noteren:
Zondag 15 januari nieuwjaarsreceptie
woensdag 1 maart jeugdontmoeting
zaterdag 11 maart spaghettidag

Sportieve groeten,
Het bestuur

