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Nieuwsbrief augustus 2019

BAB Nieuws

Seizoen 2019-2020
Na een maand wachten kunnen we er terug invliegen! Op vrijdag 2 augustus start het nieuwe seizoen. De speeluren voor de volwassenen zijn hetzelfde gebleven dit seizoen (woensdag van 21 tot
23 uur, vrijdag van 20.30 tot 23 uur en zondag van 10 tot 12 uur).
De competitiewedstrijden zullen ook dit jaar doorgaan op zondag van 13.30 tot 16.30. De ploegverantwoordelijke is al op de hoogte gesteld en zowel de provinciale als de liga kalender staat online.
Voor onze jeugd zal er ook een lichte wijziging zijn. We gaan proberen om al onze jeugdspelers
minimum 1,5 uur training aan te bieden. In de loop van augustus zal elke jeugdspeler een mail
krijgen met het exacte trainingsuur.
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Lidgeld

Nieuwe bestuursleden gezocht .. 1
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Niet vergeten dat we sedert vorig seizoen een nieuw rekeningnummer hebben: BE70 3631
7755 7025






Het lidgeld moet betaald worden uiterlijk tegen 30 september

Initiatiecursus ............................. 2

Overschrijven op rekeningnummer BE70 3631 7755 7025 met mededeling: lidgeld + naam

Training voor volwassenen ......... 2

Recreanten betalen 85 euro, competitiespelers 120 euro

Competitie op zondag ................ 2

Wie vóór 1 september betaalt, krijgt 1 koker shuttles gratis (veren enkel voor competitiespelers, worden uitgedeeld vanaf 14 september)

Badmintonkamp ......................... 3




10€ korting vanaf het 3de lid van hetzelfde gezin

Multimove .................................. 3

Nieuwe leden mogen 2 keer gratis spelen en betalen lidgeld vanaf de derde keer.

Nieuwe jeugdspelers .................. 3

Clubkledij.................................... 2

Info voor onze jeugdspelers ....... 3

Jeugdleden zullen in de loop van augustus een aparte mail krijgen met daarin info over de trainingsuren en het lidgeld .

Onze sponsors ............................ 3

Buggenhout zomert op 15 augustus
Op donderdag 15 augustus mag onze club (samen met KSA) de tap verzorgen op Buggenhout Zomert. Kom zeker eens langs om te genieten van de muziek en iets te drinken. Helpers hebben we
die dag zeker ook nodig. We werken met 2 ploegen: van 18 tot 21 uur en van 21 tot 24 uur. Kan je
helpen laat dan zeker zo snel mogelijk iets weten op babbuggenhout@gmail.com.

Dringend nieuwe bestuursleden nodig!
Ja, het is niet de eerste maal dat we dit vragen maar we hebben echt dringend versterking nodig
voor onze bestuursploeg. Kom geheel vrijblijvend een bestuursvergadering volgen en dan weet je
meteen of dit iets voor jou is. Heb je interesse stuur dan een mailtje naar babbuggenhout@gmail.com of laat het weten aan een van de bestuursleden (volgende bestuursvergadering is
op 3 september).

INTERESSANTE INFORMATIE
 Voor up to date informatie kan
je naar onze blog surfen op:
http://www.badmintonbuggenhout.be/

 Via facebook:
https://www.facebook.com/
BadmintonBuggenhout
Like ons en je krijgt automatisch de
updates uit onze blog.

Clubkledij
ACTIVITEITENKALENDER
2017-2018
2/8

Start nieuw seizoen

Onze clubkledij kan je aanschaffen tijdens
onze speelmomenten . De prijs voor een
polo bedraagt 25 euro, een t-shirt kost 20
euro. Deze kunnen meteen gepast en
aangekocht worden tijdens de speelmomenten. Meer info bij Bart Hamels
bart.hamels@telenet.be

21-23/8 Badmintonkamp jeugd
8/9

Eerste competitiedag

22/9

geen badminton

04/10—6/10 Familieweekend
21/12

jeugdcup

januari Winterbarbecue en ouderkind dag
29/2-1/3 Tornooi
4/4

Yonex Belgium Junior
Masters

Start to badminton voor nieuwe leden
Op zondag 13 oktober starten we terug met een initiatiecursus voor volwassenen. Gedurende 8 lessen zullen onze trainers je alle basistechnische kneepjes van badminton
aanleren. De cursus gaat door telkens op zondag van 10 tot 11u en is vooral bedoeld
voor nieuwe leden maar als je al lid bent kan je ook deze cursus volgen. (kostprijs 25
euro, gratis voor wie al aangesloten is). Inschrijven kan door een mail te sturen naar
babbuggenhout@gmail.com

Training voor volwassenen
Heel wat van onze spelers hebben vorig jaar deelgenomen aan de trainingen. Daarom
dat we ook dit seizoen trainingen organiseren voor onze volwassen leden (maximaal 4
velden bezet voor training). Meer info zal je later krijgen via mail

Competitie op zondag om 13.30u
Onze competitie zal dit seizoen doorgaan op zondag van 13.30 tot 16.30. Dit zijn de
data waarop er 1 of meerdere ploegen competitie spelen:
8 sep, 15 sep, 6 okt, 13 okt, 10 nov, 17nov, 1 dec, 8 dec, 5 jan, 12 jan, 16 feb, 23 feb, 15
maart, 22 maart, 5 april, 19 april. Deze data kan je ook vinden op de kalender via onze
website www.badmintonbuggenhout.be
Eventueel kan er ook op zondagochtend competitie zijn, woensdag en vrijdag proberen
we competitievrij te houden.
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Badmintonkamp van 21 tot 23 augustus
Van woensdag 21 tot vrijdag 23 augustus houden we ons badmintonkamp in de sporthal van Buggenhout. Iedere dag starten
we om 9 uur en het einde is voorzien om 16uur. Dit badminton en omnisport kamp kan ook gevolgd worden door niet leden.
Meer info kan je vinden op onze website

Multimove seizoen 2019-2020
Onze multimove voor 4 en 5 jarigen draait op volle toeren! Nu reeds hebben we een heleboel inschrijvingen voor het nieuwe
seizoen. Multimove gaat door iedere woensdag van 17 tot 18 uur vanaf woensdag 11 september.
Inschrijven kan via babbuggenhout@gmail.com. Wacht niet te lang want we hebben maar enkele plaatsen meer vrij. Multimovers die vorig jaar reeds deelnamen zullen in de loop van augustus een mail krijgen met meer info over het nieuwe seizoen

Nieuwe jeugdleden welkom op zaterdag
Op zaterdag worden er opnieuw trainingen gegeven voor nieuwe jeugdspelers. Ben je tussen 9 en 15 jaar dan ben je van
harte welkom van 10.30 tot 12 uur ben je tussen 6 en 8 dan gaan de trainingen door van 9 tot 10.30 uur. De eerste training
zal doorgaan op zaterdag 7 september. Ben je 16 of 17 jaar dan ben je welkom op woensdag van 18 tot 19.30 uur. De eerste
2 trainingen zijn gratis, pas nadien moet je beslissen om aan te sluiten. Het lidgeld voor 1,5 uur training bedraagt 90 euro

Info voor onze jeugdspelers
De eerste week van september starten we met de trainingen uitgezonderd onze multimovers, die starten de 2de woensdag van
september. Voor onze multimove is er niets gewijzigd, die trainingen gaan nog steeds door op woensdag van 17 tot 18 uur.
Voor onze badmintonners is er wel een wijziging. We gaan proberen om iedereen minstens 1,5 uur training te geven ipv 1 uur.
In de loop van augustus zal iedere jeugdspeler een mail krijgen met daarin de uren waarop de trainingen zullen doorgaan alsook het bedrag van het lidgeld. Mochten er nu reeds vragen zijn dan kan je ons altijd contacteren via babuggenhout@gmail.com

Vragen/opmerkingen: mail naar babbuggenhout@gmail.com
NIEUW REKENINGNUMMER: BE70 3631 7755 7025

ONZE SPONSORS

Ook jij kan hier reclame maken voor jouw bedrijf. Voor meer info stuur een mailtje
naar babbuggenhout@gmail.com

