Lidgeld 2018
Jeugdlid tot 19 j. met training
Jeugdlid tot 19 j. training + competitie
Recreant
Competitie en toernooi speler

Voorzitter: Sander Verbruggen
Eerst en vooral willen we je
van harte welkom heten bij
De Nekker BadmintonClub vzw.
Sinds het ontstaan in 1985, is de club er
in geslaagd zich elk jaar wat extra te
ontplooien tot wat zij vandaag is: een
bruisende, groeiende, innoverende,
vriendschappelijke en bovenal sportieve
groep badmintonners!
Jeugd, recreant of competitiespeler,
iedereen kan zich uitleven bij ons.
Samen zijn we met meer dan 100 leden
om ons te amuseren.
Kom gerust eens langs op een van onze
speelmomenten. Voor je beslist om lid te
worden kan je 3 keer gratis komen
ervaren hoe het er bij ons aan toe gaat.
Wanneer je daarna aansluit bij
De Nekker BC vzw word je meteen lid van
Badminton Vlaanderen en ben je ook
verzekerd.
Voor wijzigingen, nieuws, jaarkalender
en andere nuttige informatie slechts één adres:

www.denekkerbc.be
* denekkerbc.secretariaat@gmail.com
DENEKKERBC & DENEKKERBCJEUGD

( : 0476/36.82.23
Secretaris: Bart Laurens
( : 0485/08.47.72

Speeldagen
€ 94
€ 109
€ 91
€ 106

Dinsdag:
Woensdag:
Zondag jeugdtraining:

20u30 – 23u30
20u00 – 23u30
10u00 – 12u00

Tijdens jeugdtraining op zondag is de
zaal uitsluitend voorbehouden voor de
jeugd.
In juli en augustus 2018 wordt de
sportvloer vervangen en is de sporthal
dus NIET beschikbaar.

Jeugdtrainers:
Jolien, Eline, Simon en Nick
Competitie: Gerrit Scoliers
Recreanten: Jan Van Riet
Penningmeester: Kris Windmolders

Jeugdwerking

Van september tot juni wordt er op
zondagvoormiddag training gegeven aan
de jeugdspelers door onze vier
gediplomeerde trainers. Op een speelse
manier trachten zij de basistechnieken
van badminton aan te leren.
Ieder jaar wordt er een aantal keer de
mogelijkheid geboden om deel te nemen
aan een provinciaal jeugdtoernooi.

Recreanten

Amusement

Het hoeft er niet voor iedereen even
competitief aan toe te gaan. Ook voor zij
die als ontspanning graag een pluim
komen slagen, is er ruimte in onze club.

Een gezellige gezins-BBQ om eens bij te
praten of een clubevent waar jong en oud
het tegen elkaar opnemen om daarna
samen lekker te smullen zijn 2 voorbeelden
waar we als club voor de fun-factor kiezen.

Iedere eerste dinsdag van de maand is er
begeleiding van een trainer om hier en
daar wat tips te geven.

Graag bedanken wij ook hen die ons
financieel steunen !

Na de inspanning ontspannen napraten
in de cafeteria kan ook deugd doen.
Competitie
Wens je competitie te spelen? Steek dan
je licht eens op bij Gerrit, onze
competitieverantwoordelijke. Dit seizoen
spelen we met 11 verschillende ploegen
verdeeld over de heren, dames en
gemengd, zowel op provinciaal als
Vlaams niveau!
Training
Regelmatig worden er trainingen
georganiseerd voor recreanten of
competitiespelers en dit aan
democratische clubprijzen.
Toernooien
In januari organiseren wij als club een
2-daags internationaal toernooi met
honderden deelnemers.
In het voorjaar volgt dan ons provinciaal
jeugdtoernooi waar uiteraard onze eigen
jeugdleden ook aan kunnen deelnemen.
GPS: Spuibeekstraat 19 - 2800 Mechelen

