Visie van de club
BCZ Slagveld vzw is een sportvereniging die de
promotie en de beoefening van de badmintonsport
op zowel competitief als recreatief vlak als ultieme
doelstelling heeft.
Zij biedt aan al haar aangesloten spelende leden de
middelen en de mogelijkheden om badminton te
beoefenen op het voor hem/haar meest geschikte
niveau.
BCZ Slagveld is een badmintonclub voor jongeren
en volwassenen. De mogelijkheden om met een
seniorenwerking te starten wordt in de nabije
toekomst bekeken.
De doelstelling van de club is het aanbieden van
een badmintonopleiding aan de jongere leden onder
de vorm van trainingen onder begeleiding van een
gediplomeerd trainer, vrij spel momenten met
andere clubleden, het deelnemen aan
jeugdontmoetingen, jeugdtornooien en het
deelnemen aan een jeugdcompetitie voor ploegen
bij Badminton Vlaanderen. Dit laatste op voorwaarde
van selectie door de trainer.
Voor de volwassen leden bieden we de mogelijkheid
om de badmintonsport op recreatieve en/of
competitieve wijze te beoefenen.

BCZ SLagveld Gedragscode
•

Agressie en geweld, zowel verbaal als fysiek,
worden vermeden. Probeer steeds je
zelfbeheersing te behouden.

•

Iedereen is welkom bij onze club. Wij sluiten
niemand uit en tolereren geen pestgedrag.

•

Spelers, trainers, scheidsrechters, supporters
of ouders worden niet beledigd. Niet op het
veld en niet ernaast.

•

Zet je steeds in om het spel zo goed mogelijk
te spelen en om een zo goed mogelijk
resultaat te behalen.

•

Moedig elkaar aan in plaats van elkaar te
bekritiseren.

•

Probeer altijd 5 minuten voor aanvang van de
training aanwezig te zijn zodat deze stipt kan
beginnen.

•

Probeer zo veel mogelijk mee te doen aan
alle clubactiviteiten. Veel van deze activiteiten
zijn een (grote) bron van inkomsten voor de
club en benadrukken tevens het sociaal
karakter van onze club.

•

Heb je problemen of klachten, aarzel niet om
ze te bespreken met de trainer of de
bestuursleden.

Badminton … een sport voor jong en oud
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Beste,

Lid worden van BCZ Slagveld

Speeldagen en locatie

Met deze brochure willen we u graag wat meer
informeren over de werking van onze club. Zoals
u verder kan zien, is onze club toegankelijk voor
zowel jongere als oudere leden die ofwel
competitief of recreatief de badmintonsport willen
beoefenen.

Iedereen kan lid worden van onze badmintonclub.
Elke kandidaat lid mag aan 2 gratis trainingen of vrij
spel momenten deelnemen alvorens definitief lid te
worden. Na deze proeftrainingen ontvangt het
toekomstige lid een overschrijvingsformulier met de
vraag om het lidgeld over te schrijven. Zodra het
lidgeld ontvangen is, start het lidmaatschap van het
nieuwe lid.

Zowel de trainingen, de vrij spel momenten als
de wedstrijden gaan door in de sporthal ‘De
Blookberg’. Adres: Blookbergstraat 16, 3690
Zutendaal

Mocht u na het lezen van deze brochure nog met
vragen zitten, aarzel dan niet om één van de
bestuursleden te contacteren. Zij zullen u graag
verder helpen
Het Bestuur.

Jongeren
•

•
Voorzitter:

Bijnens Frank (0479 22 36 83)
frank.bijnens@telenet.be

Penningmeester: Bijnens Alain (0475 80 75 88)
alain.bijnens@portima.be
Secretaris:

Bamps Marc (0486 17 10 55)
bampsm.slagveld@gmail.com

Bestuursleden:

Bollen Lambert (0485 61 11 27)
lambert@lemit.be

Minibad voor 6 tot 8 jarigen: 80€/jaar
incl. verzekering
Jeugd van 8 jaar t/m 14 jaar: 135€/jaar
incl. trainingen, wedstrijden, inschrijving
bij Badminton Vlaanderen en verzekering

Het 2de lid uit eenzelfde gezin 95€/jaar
Aansluiting tijdens het lopende seizoen:
dec = 115€, jan = 105€, feb = 95€, maart = 85€,
april = 75€ en mei = 65€
•

Trainingen
• Dinsdag 17.30 tot 19.00 uur:
jeugd van 8 tot 12 jaar
• Woensdag 17.30 tot 19.00 uur:
jeugd van 12 tot 14 jaar
• Donderdag 18.00 tot 19.00 uur:
jeugd van 6 tot 8 jaar
• Vrijdag 17.30 tot 19.00 uur:
jeugd van 12 tot 14 jaar en competitiespelers
• Zaterdag 10.30 tot 12.00 uur:
jeugd van 8 tot 12 jaar

Vrij Spel
• Woensdag 19.00 tot 21.00uur:
recreanten vanaf 15 jaar
• Zaterdag 19.00 tot 21.00 uur:
recreanten vanaf 15 jaar

Competitiespelers en jeugd 15+: 150€/jaar
Het 2de lid uit eenzelfde gezin 105€/jaar

Beckers Tom (0476 98 37 82)
beckerstom@hotmail.com
Volwassenen
Boxtale Dominique
lonelywolf.db@gmail.com

•

Vliegen David
vliegen.david@hotmail.com

of tien beurtenkaart 30€
incl. verzekering. Wanneer de 10
beurtenkaart met meerdere personen
wordt gedeeld dan is enkel de titularis
verzekerd.

Fransen Thomas
thomasfransen1@hotmail.com
Trainers:

Schepers Bart (0496 10 45 80)
bartschepers71@gmail.com
Noya Jacky
jnoya1@hotmail.com

Recreanten: 85€/jaar
incl. 2 vrij spel momenten en verzekering

•

Competitiespelers: 40€
incl. lidmaatschap Badminton Vlaanderen
en verzekering

Verzekering
Alle aangesloten leden zijn verzekerd. Bij
ongeval dient aangifte gedaan te worden bij
NV Verzekeringen H. Bijnens,
Onze -Lieve-Vrouwstraat 7 bus 1,
3690 Zutendaal

Vergoeding bij overlijden: 2500€
Blijvende invaliditeit tot max. 500€
Medische kosten tot max. 1239€ (franchise 24,79€)

