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Welkomstwoord
Beste sportliefhebber,
Reeds 40 jaar staat onze club open voor iedere badminton-liefhebber, we heten je dan ook van harte welkom bij de
Roeselaarse badmintonclub. De klemtoon van onze club ligt immers op het recreatieve aspect van de sport, zowel voor
volwassenen als jeugdspelers.
Bij de Roeselaarse badmintonclub kan je echter ook terecht voor competitiesport. We hebben verschillende ploegen
(dames, heren en gemengd) die actief zijn in de Westvlaamse interclub-competitie en ook onze jeugd krijgt de kans om
deel te nemen aan jeugdtornooien. Vanuit de jeugdwerking bieden gediplomeerde trainers immers de mogelijkheid om
je als jeugdspeler te verfijnen in de badmintonsport.
We wensen je veel speelplezier,
Het Bestuur

Inschrijving en lidgeld
Alle nieuwe spelers mogen 2x komen spelen zonder dat ze zich hoeven lid te maken. Vanaf de derde maal wordt
gevraagd aan de spelers om zich in te schrijven. Dit kan door het inschrijvingsformulier on-line in te vullen
(http://www.roeselarebc.be/info/lidgeld-inschrijven), of door het formulier in bijlage ingevuld te bezorgen aan het
bestuur.
We vragen dan ook om aansluitend het lidgeld te storten op rekening:

BE82 4675 0614 4168

Het lidgeld voor 2017-2018 bedraagt :
Volwassenen
€ 90
Jeugd (-18)
€ 80
Jeugd (-18) + training
€ 90
Het tweede gezinslid en volgende genieten een korting van 5 euro op het jaarbedrag !
Wie midden in het seizoen aansluit, betaalt minder volgens onderstaande tabel :
september - december € 90
januari - februari
€ 70
maart- april
€ 50
mei - juni
€ 30
Het seizoen loopt tot eind juni. Eens het lidgeld betaald is, is men ook verzekerd.
VERGEET NIET : DE MEESTE ZIEKENFONDSEN BETALEN EEN DEEL VAN HET INSCHRIJVINGSGELD VOOR EEN
SPORTCLUB TERUG. RAAPLEEG HIERVOOR UW ZIEKENFONDS OF INFORMEER BIJ HET CLUBBESTUUR

Speelgelegenheid
Er kan zowel op maandag als op donderdag gespeeld worden. In sporthal Schiervelde beschikken we over 16 terreinen
en in de sporthal VTI beschikken we over 9 terreinen. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de
speelmomenten:
Dag
Maandag
Maandag
Maandag
Donderdag

Uurregeling
18u30 -19u30
19u30 – 20u30
19u30 – 22u30
19u30 – 22u

Zaal
Sporthal Schiervelde
Sporthal Schiervelde
Sporthal Schiervelde
Sporthal VTI

Jeugdtraining lagere school - beginners
Jeugdtraining middelbaar - gevorderden
Vrije speelgelegenheid volwassenen en jeugd
Vrije speelgelegenheid volwassenen en jeugd

Voor beginnende volwassenen worden een aantal gratis initiatie-lessen georganiseerd op maandag vanaf
20u30, de periode waarin deze lessen georganiseerd worden is afhankelijk van de interesse.
Competitie-wedstrijden worden zoveel mogelijk buiten de normale speeluren georganiseerd

Jeugdwerking
Net zoals de voorbije jaren biedt de Roeselaarse badmintonclub aan de jeugdspelers de gelegenheid om onder
begeleiding van gediplomeerde trainers/initiators de verschillende technieken van het badminton aan te leren.
Onze jeugdleden worden onderverdeeld in beginnende jeugdspelers en gevorderden. Dit betekent dat we wekelijks een
uurtje trainen op maandagavond: voor de lagere school (vanaf 2de leerjaar) om 18u30 en voor spelers van het
middelbaar om 19u30, telkens in sporthal Schiervelde

Beginnende jeugdspelers (7j -> 12j)
Spelenderwijs maken de beginnende spelers kennis met het badmintonspel.
Tijdstip training: maandagavond van 18u30 tot 19u30
Locatie: Sporthal Schiervelde

Gevorderde jeugdspelers (+12j )
Aan de hand van specifieke, intensievere oefeningen wordt gewerkt aan techniek en tactische kennis van het
badmintonspel
Tijdstip training: maandagavond van 19u30 tot 20u30
Locatie: Sporthal Schiervelde

Bestuur
Voorzitter - Jeugdverantwoordelijke:
Secretaris - Competitieverantwoordelijke:
Penningmeester:
Bestuurslid:

Peter Decaluwé
Chris Vervaet
Cindy Debaveye
Annick De Vos

Secretariaat : Roeselare BC - Joseph Denolfstraat 8 - 8800 Roeselare – roeselarebc@gmail.com

Inschrijvingsformulier nieuwe leden
Indien mogelijk vragen we om uw inschrijving on-line in te vullen op onze website :
http://www.roeselarebc.be/info/lidgeld-inschrijven/
Is dit niet mogelijk, dan kan u steeds onderstaand formulier invullen en terugbezorgen aan ons bestuur

Aansluitingsformulier Roeselare BC

Clubnaam:
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Stamboeknr.:
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Sportseizoen :
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Statuut :

Recreant O
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0
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Comp/Torn O

8

Jeugd O

( aankruisen wat past )

Naam :
Voornaam :
Adres :
Postcode :

Woonplaats :

Geb.datum:

Nationaliteit :

Tel. Nr.:

Geslacht :

M

V

(omcirkelen wat past)

@

e-mailadres :

Handtekening aanvrager

TOELATING TOT AANSLUITING VAN EEN M INDERJARIGE
Ondergetekende,

vader O

moeder

O

voogd O

van bovenvermelde minderjarige stemt in met de aansluiting
naam ondertekenaar:
datum:

Eventuele op- of aanmerkingen :

handtekening

