Meer info vind je op onze website www.badmintontienen.be

Heb je interesse om badminton te spelen in onze club, de basisslagen en technieken van het
badmintonspel onder de knie te krijgen...? Kom dan eens een kijkje nemen in de sporthal
of stuur een mail naar één van de bestuursleden. Nadat je het online inschrijvingsformulier
hebt ingevuld mag je tweemaal gratis komen spelen alvorens je definitief lid te maken van onze
club. Opgelet: je bent slechts verzekerd als je je lidgeld betaald hebt. Meld je aan op het
inschrijvingsformulier als je wil proefspelen.
Minderjarige leden dienen éénmalig een getekende toestemming van de ouders binnen te
leveren.

Ben je op 1 september 18 jaar of meer gelieve dan dit formulier in te vullen:

Ben je op 1 september jonger dan 18 jaar mag je je hier inschrijven:

Zolang het online inschrijvingsformulier niet is ingevuld, is men niet verzekerd en speelt
men op eigen risico ! De club is dan ook niet aansprakelijk bij eventuele ongevallen.
Je kan ook altijd langskomen in de sporthal waar je met eventuele vragen terecht kan.
Het lidgeld schrijf je over naar de rekening: BE23 1450 5629 2391 van Badminton Tienen vzw
met de vermelding - lidgeld voor (naam en voornaam).

Lidgeld

Het jaarlijks lidgeld, inclusief verzekering, bedraagt 85 euro voor volwassenen en 70 euro voor
de jeugd (-16 jaar – richtdatum 1 september van het lopend seizoen – 1x/week training). Het
dekt de periode van september tot en met juni.
Vanaf januari zijn er voor de volwassenen diverse “lidgeld-packs”. Dit wil zeggen: een verlaagd
tarief voor het lopend seizoen samen met het lidgeld voor het volgend seizoen. Het lidgeld
omvat steeds de verzekering.

De lidgelden voor een volledig seizoen van 1 september tot en met 30 juni
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Volwassenen

De packs zijn verplicht als je halverwege het seizoen aansluit omwille van de verzekeringskost.
We kunnen geen korting aanbieden vermits de verzekeringsbijdrage steeds hetzelfde blijft.

Recreanten + 18 jaar d.d. 1 september: 85 euro (wie zich na 1 januari niet via een pack wil
aansluiten – zie tarieven hieronder - dient het volledige bedrag van het lidgeld te betalen =
85 euro)
Competitiespelers (+18 jaar) die 1x per week op vrijdag training volgen: 100 euro
Tussen 1 januari en 30 maart : 50 € + 85€= 135 €
Vanaf 1 april : 30€ + 85€ = 115€
vanaf 1 mei: 15€ + 85 €= 100 €

Jeugd

70 € voor de leeftijd -16 jaar met 1x per week training
85 € voor de leeftijd -16 jaar met 2x per week training (niet voor nieuwe leden – enkel na
goedkeuring trainers)
85 € voor de leeftijd +16 jaar met richtdatum 1 sept. van het lopend jaar met 1x per week
training
100 € voor de leeftijd +16 jaar met richtdatum 1 sept. van het lopend jaar met 2x per week
training (niet voor nieuwe leden – enkel na goedkeuring trainers)
85 € voor de leeftijd +16 jaar zonder training met 2x per week vrij spel
50 € voor de jeugd die zich aanmeldt vanaf 1 maart - enkel de mogelijkheid voor vrij
spelen, zonder training
Trainingen of niet?
Elk lid van Badminton Tienen kan ingaan op het aanbod van de trainingen. Op geregelde tijd
worden er trainingen georganiseerd voor recreatieve volwassenen. De competitieve
volwassenen kunnen 1 x per week trainen op vrijdagavond.
De jeugdspeler krijgt steeds op woensdag training. Ook dit geldt alleen voor rechtmatige leden
van de vereniging. Anderen worden gevraagd officieel lid te worden van Badminton Tienen mits
transfer.
Recreant of Competitiespeler ?
ALs je je een eerste maal aanmeldt in de club en besluit lid te worden dan krijg je
automatisch bij Badminton Vlaanderen het klassement D en het recreantenstatuut. Dit betekent
dat de bijdrage naar verzekering toe minder is dan een competitiespeler. Wil je alsnog tornooien
en competitie spelen dan moeten we je statuut veranderen naar competitiespeler. In weze
verandert er niets aan je lidmaatschapbijdrage.
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Wanneer kan je sporten?
Woensdag 19.00u-20.30u jeugdtraining
Woensdag 20.30u-23.00u allen vrij spelen
Vrijdag
19.00u-20.00u jeudtraining
Vrijdag
20:00u-21:00u competitietraining
Vrijdag
20.00u-23.00u allen vrij spelen
Zondag
17.00u-20.00u competitie en allen vrij spelen (raadpleeg hiervoor de online
kalender)
Altijd welkom in onze club !
Klassementen?
Elke beginnende speler start met een recreantenstuut D speler. Kies je voor de competitie dan
kan je deelnemen aan tornooien en competitie. Door goede prestatie kan je dan van
klassement verhogen.
D
C2
C1
B2
B1
A
Hoe hoger je een klassement geoogd hoe meer en groter de prestatie moeten zijn. Zo is er
bijvoorbeeld een klassementscommisie die bepaalt wie er A-speler (topspeler) wordt. Tijdens
de competitie kan je verhogen door tegen gelijk geklasserde speler te winnen (+1 punt) of hoger
geklasseerde spelers te winnen(+1 punt per klassementsverschil). Bij 10 punten kan je een
verhoging krijgen.Verlies je tegen een lager geklasseerde volgt een mipunt.
Bij tornooien wordt er verwacht dat je de finale of finaleplaats behaalt in een voldoend bezet
tornooi (aantal deelnemers is belangrijk)
Speel je een heel seizoen slecht, dan kan je degraderen.
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