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Jeugd
Aangezien we een club zijn met een zekere ambitie investeren we in onze jeugd, de toekomst van onze
club. Om deze ambities om te zetten in mooie resultaten zijn er inspanningen nodig. Deze
inspanningen worden uitgewerkt in de volgende puntjes waarvan het eerste een niet onbelangrijk
gegeven is:
1.

De jeugdtrainingen worden jaarlijks georganiseerd en zijn voor het seizoen 2021-2022:
•

Woensdag 19.00 tot 20.30 u. alle jeugd

•

Vrijdag 19.00 tot 20.00 u. selectieteam jeugd + minibad

Tijdens deze momenten zal de club steeds voor begeleiding zorgen.
Naast deze trainingsuren zijn onze jongeren steeds welkom tijdens alle andere vrije speeluren
in de sporthal. Tijdens deze vrije speeluren is er geen begeleiding vanuit de club voorzien.
2.

Zoals in iedere sport moet ervoor gezorgd worden dat een speler over het vereiste materiaal
beschikt d.w.z.:
•

Aangepast schoeisel met kleurvaste zolen

•

Sportkleding: short/rok en T-shirt zijn verplicht (jeansbroeken en vrijetijdskleding worden
niet toegelaten!)

•
3.

Badmintonracket (wie er nog geen heeft kan tijdelijk een racket lenen in de club).

Tijdens trainingen en vrijspelen worden badmintonshuttles gratis ter beschikking gesteld door de
club. De jeugdspelers kunnen shuttles krijgen voor officiële jeugdtornooien. Zij dienen dat tijdig
aan hun trainers te vragen. Na het tornooi worden gebruikte shuttles terugbezorgd.
Algemene afspraken shuttlegebruik: zie volwassenen, puntje 12. a) op pagina 6

4.

Bij het begin van elke training moet ervoor gezorgd worden dat elke speler voldoende drank bij
heeft om onnodige onderbrekingen, het verlaten van de zaal, te vermijden.
Alles wat de dorst kan lessen, zoals water en sportdranken in afsluitbare plastic flessen, is
toegelaten. Blikjes, brikjes en glazen flesjes zijn echter niet toegelaten, reglement van de
sporthal.

5.

Badmintonrackets zijn gemaakt om mee te spelen, niet om op de grond te gooien of op het net
te slaan.
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6.

Alle spelers zijn medeverantwoordelijk voor het opstellen en het opbergen van het materiaal.

7.

Vanaf het begin tot het einde van de training wordt iedereen vriendelijk gevraagd om in de zaal
te blijven. Het verlaten van de zaal op eigen initiatief om welke reden dan ook is niet toegelaten
tenzij met toestemming van de begeleiders. Trainingen spelen zich immers af op de terreinen
en niet in de kleedkamers, buiten of in de cafetaria. Het verlaten van de zaal binnen de
trainingsuren is uitzonderlijk toegestaan met toestemming van een aanwezige trainer (bv.:
sanitaire stop).

8.

Met het oog op de nodige sportiviteit dulden we geen onaanvaardbaar gedrag op het terrein.
Tevens wordt er niet over andere spelers hun terrein gelopen, dat hindert de spelers en kan
gevaarlijk zijn.

9.

Wij hebben een aantal kleedkamers ter beschikking. Deze moeten steeds in goede staat
achtergelaten worden.

10. De zaal en de kleedkamers zijn voorbehouden voor de spelers. Niet-leden en niet-spelers dienen
bijgevolg plaats te nemen op de tribune of in de cafetaria.
11. Waardevolle voorwerpen zoals horloges, geldbeugels, gsm's en dergelijke, worden het best
meegebracht in de zaal. Kleedkamers zijn niet de veiligste plaats.
12. Ieder nieuw lid dient bij aansluiting het online inschrijvingsformulier in te vullen en het lidgeld
te storten op de clubrekening. Vanaf dan ben je volledig in orde met de verzekering van de club.
Indien men nog nooit in de club heeft gespeeld, is er een mogelijkheid om tweemaal te komen
proefspelen binnen een tijdslimiet van maximum één maand. De data van het proefspelen
worden vermeld op het online inschrijvingsformulier.
Voor leden jonger dan 18 jaar vragen we aan de ouders om zich via het online
inschrijvingsformulier akkoord te verklaren dat hun minderjarige zoon/dochter wordt
aangesloten bij Badminton Tienen vzw.
13. Spelers die echter wensen naast hun thuisvereniging ook lid te worden van Badminton Tienen
vzw, kunnen dit alleen in geval van officiële transferintentie. Spelers die intentie hebben om
een overstap te maken naar onze club dienen dit tijdig aan het bestuur kenbaar te maken (voor
januari uitschrijven in de oude club of voor mei tijdens de officiële transferperiode).

2

CLUBREGLEMENT BADMINTON TIENEN vzw

2021-2022

14. Tijdens onze activiteiten kunnen er sfeerfoto’s genomen worden. Deze zullen o.a. gebruikt
worden in het kader van algemene communicatie rond de activiteiten. Voor verdere informatie
verwijzen we naar onze privacyverklaring.
15. Spelers die zich met deze regels niet kunnen verzoenen, worden samen met de ouders
aangesproken en attent gemaakt op het clubreglement. Indien het probleem zich blijft voordoen
kan het lid verplicht worden de training te staken/voor onbepaalde tijd geschorst worden.
16. Indien er tijdens de speeluren een kwetsuur wordt opgelopen, dient dit zo snel mogelijk kenbaar
gemaakt te worden aan een van de aanwezige bestuursleden, die de nodige papieren zal
bezorgen. Als lid van de vereniging kan het aangifteformulier lichamelijke ongevallen via de
website gedownload worden.

Belangrijk bericht aan de ouders
De jeugdwerking in onze club kent een grote expansie, wat uiteraard een grotere inspanning en inzet
van ons bestuur met zich meebrengt. Om problemen te voorkomen, dienen de volgende punten door
de ouders in acht genomen te worden:
•

Laat uw kind bij training, tornooi of andere activiteiten nooit alleen achter in de sporthal
zonder er zeker van te zijn dat er een jeugdverantwoordelijke van de club aanwezig is.

•

Bij eender welke activiteit wordt er gevraagd om het deelnemingsformulier tijdig in te
vullen voor de vooropgestelde datum.

•

De club verzekert dat er tijdens de trainingen of andere activiteiten jeugdbegeleiders
aanwezig zijn. Zijn er door omstandigheden geen begeleiders aanwezig, dan worden alle
activiteiten die dag afgelast en dienen de ouders hun kind terug mee naar huis te nemen.
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Volwassenen
1.

Ieder nieuw lid dient bij aansluiting het online inschrijvingsformulier in te vullen en het lidgeld
te storten op de clubrekening. Vanaf dan ben je volledig in orde met de verzekering van de club.
Indien men nog nooit in de club heeft gespeeld, is er een mogelijkheid om tweemaal te komen
proefspelen binnen een tijdslimiet van maximum één maand. De data van het proefspelen
worden vermeld op het online inschrijvingsformulier.
De lidgelden van onze club zijn vastgesteld per seizoen, m.n. van begin augustus tot eind juni.
Onze club moet per lid een deel van het lidgeld en een bijdrage voor de verzekering bij eventuele
ongevallen doorstorten aan badminton Vlaanderen. Zij berekenen hun bedragen per
kalenderjaar. Om deze reden kiest de club voor zogenaamde pakketten: wie zich aansluit vanaf
1 januari krijgt korting op het lopend seizoen op voorwaarde dat het bedrag voor het volgend
seizoen mee wordt betaald. Wie zich niet voor anderhalf seizoen wil binden aan onze club kan
ervoor kiezen om vanaf januari (of later) zich voor de rest van het lopende seizoen aan te sluiten,
maar dient dan wel, omwille van bovenvermelde redenen, het volledige lidgeld te betalen.
Een gastspeler (een speler die vroeger al lid was van de club of wiens twee testbeurten
opgebruikt zijn) wordt geacht zich online aan te melden en het lidgeld te betalen alvorens te
komen spelen. Indien dit niet gebeurt, dient er een bijdrage van 5 euro betaald te worden per
speelmoment. Hiervoor dient de speler zich spontaan aan te melden bij een bestuurslid alvorens
het spelen aan te vatten. Indien de speler hier niet mee akkoord gaat, zal deze worden verzocht
de zaal te verlaten. Gastspelers zijn onder geen enkele omstandigheid verzekerd vanuit de club.

2.

Alle spelers zijn medeverantwoordelijk voor het opstellen en het opbergen van het materiaal.

3.

Zoals in iedere sport moet ervoor gezorgd worden dat een speler over het vereiste materiaal
beschikt d.w.z.:
•

Aangepast schoeisel met kleurvaste zolen

•

Sportkleding: short/rok en T-shirt zijn verplicht (jeansbroeken en vrijetijdskleding worden
niet toegelaten!)

•
4.

Badmintonracket (wie er nog geen heeft kan tijdelijk een racket lenen in de club)

Wij hebben een aantal kleedkamers ter beschikking. Deze moeten steeds in goede staat
achtergelaten worden.
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De zaal en de kleedkamers zijn voorbehouden voor de spelers. Niet-leden en niet-spelers dienen
bijgevolg plaats te nemen op de tribune of in de cafetaria.

6.

De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen. Wij
verzoeken om geen waardevolle voorwerpen achter te laten in de kleedkamers.

7.

Indien er tijdens de speeluren een kwetsuur wordt opgelopen, dient dit zo snel mogelijk kenbaar
gemaakt te worden aan een van de aanwezige bestuursleden, die de nodige papieren zal
bezorgen. Als lid van de vereniging kan het aangifteformulier lichamelijke ongevallen via de
website gedownload worden.

8.

Een goede groepsgeest en sportiviteit zijn van het allergrootste belang in onze sportclub,
daarom eigenen wij ons het recht toe een speler te schorsen of zijn lidmaatschap in te trekken
wanneer hij/zij de goede werking van de club verstoort. De beslissing zal worden genomen door
een 2/3 meerderheid van het bestuur.
Om eventuele geschillen tussen leden onderling en/of met bestuursleden op te lossen, kunnen
deze leden in kwestie door het bestuur uitgenodigd worden op een vergadering. Wanneer de
desbetreffende leden moedwillig deze persoonlijke uitnodigingen naast zich neerleggen (en
geen poging willen doen om een oplossing te vinden voor de gerezen problemen), dan kan het
bestuur beslissen - met het oog op de groepsgeest - deze leden te schorsen en hen bijgevolg de
toegang tot de terreinen te ontzeggen.
In beide voorgaande gevallen zal het door hen reeds betaalde lidgeld niet worden terugbetaald.

9.

Indien er meer spelers aanwezig zijn dan terreinen ter beschikking, wordt er vriendelijk gevraagd
om geen enkelwedstrijden te spelen terwijl er andere spelers aan de zijlijn staan te wachten.
Leden dienen spontaan de helft van hun terrein aan te bieden aan binnengekomen spelers.
Indien dit niet gebeurt mogen wachtende leden de helft van een terrein opeisen.

10. Competitie is een teamgebeuren!
Tijdens een competitieontmoeting zal elke speler de rol van ambassadeur van de club
aannemen. Hierin worden fair play op het veld, een goede ontvangst van de tegenstrevers,
meewerken aan een vlot verloop van de ontmoeting, … gerekend. Na de ontmoeting zal de
Tiense thuisploeg gezamenlijk de tegenpartij trakteren.
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11. Tijdens onze activiteiten kunnen er sfeerfoto’s genomen worden. Deze zullen o.a. gebruikt
worden in het kader van algemene communicatie rond de activiteiten. Voor verdere informatie
verwijzen we naar onze privacyverklaring.
12. Gebruik shuttles:
Al onze spelers krijgen shuttles van de club om te gebruiken tijdens de speeluren of officiële
competitiewedstrijden van de club. Deze shuttles dienen steeds na de speeluren in de
materiaalkast bewaard te worden. Vergeet ook niet: shuttles krijgen is een gunst van de club
en is een zeer dure aangelegenheid!!!
a)

Algemene afspraken shuttlegebruik
De algemene afspraak is dat enkel spelers die ingeschreven zijn onder het competitiestatuut
en jeugd dat tornooien speelt in een officieel circuit veren shuttles van de club mogen
gebruiken tijdens de clubspeeluren in de Tiense sporthal. Andere leden gebruiken plastic
shuttles. Alle shuttlekokers worden steeds bewaard in de shuttlekast en niet in de sporttas.
Er worden geen shuttles meegenomen naar andere speellocaties.

b)

Om het shuttlegebruik zo veel mogelijk in te perken, wordt er aan onze spelers gevraagd
om slechts twee shuttles naar het terrein mee te nemen bij aanvang van een wedstrijd.
Indien nodig kunnen er shuttles bijgehaald worden. Er wordt op vertrouwd dat de spelers
in hun eigen belang en clubbelang niet onnodig veel shuttles verbruiken.

c)

Spelen met verschillende klassementsspelers:
Als er tijdens een dubbelspel minstens twee geklasseerde spelers/speelsters zijn die veren
shuttles mogen gebruiken, bestaat de mogelijkheid om met veren shuttles te spelen. Is het
echter zo dat slechts 1 van de 4 spelers/speelsters veren shuttles mag gebruiken, wordt er
best gebruikgemaakt van plastic shuttles. (zie puntje 12. a) – algemene afspraken
shuttlegebruik)

d)

Tornooi:
Spelers die zich inschrijven voor een tornooi dienen zelf voor de nodige shuttles te zorgen.
Hiervoor kunnen zij eventueel terecht bij een bestuurslid die de shuttles aan inkoopprijs
aanbiedt.

e)

Competitie:
Tijdens de competitieontmoetingen zal de club steeds zorgen voor officiële shuttles. Deze
dienen na gebruik verzameld en gesorteerd te worden. Nieuwe ongebruikte shuttles worden
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opnieuw in een koker in de kast geplaatst. Gebruikte, maar nog degelijke shuttles worden
verzameld in de voorbestemde bakken.
13. Competitie:
De spelers/speelsters die zich kandidaat stellen voor de competitie verkrijgen naast hun
klassement het statuut CT (competitie). Hiervoor betaalt de club een hogere bijdrage aan
Badminton Vlaanderen. Deze spelers/speelsters worden als titularis van een ploeg aanzien en
worden verwacht tijdens de competitiewedstrijden te spelen. De club behoudt steeds de
mogelijkheid om een spelersvergadering te organiseren. Hier zal zij haar visie over de komende
competitie kenbaar maken en worden de ploegopstellingen voorgesteld/besproken.
De eigenlijke competitiedata worden in augustus door de desbetreffende organisaties
(Badminton Vlaanderen) kenbaar gemaakt en zijn op de respectievelijke site te raadplegen.
Deelname aan een competitieontmoeting mag niet in het gedrang komen door deelname aan
een tornooi.
De club verwacht van de competitiespelers een spontaan engagement naar de diverse
clubactiviteiten toe.
14. Trainingen:
Op basis van de beschikbaarheid van de trainers kunnen er trainingen worden aangeboden aan
een selectie van competitiespelers en recreanten. Deze trainingen worden dan gegeven op
woensdag en / of vrijdag. De juiste uren worden gecommuniceerd aan het begin van het
seizoen.
15. Voorstellen van de leden i.v.m. een aanpassing van deze reglementen kunnen ingediend worden
door ieder lid van de club, en dit schriftelijk aan een van de bestuursleden. De voorstellen
worden opgenomen in het reglement na goedkeuring door een meerderheid van het bestuur.
16. Het bestuur zal zich verplichten om ieder jaar het clubreglement te evalueren en indien nodig
aan te passen. Dit vernieuwde reglement kan elk moment van het seizoen in werking treden.

Het bestuur
Dinsdag 20 april 2021
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