Eindelijk... het nieuwe seizoen komt eraan!

Speelmomenten
We gaan weer volop van start op
• woensdag 5 september 2018 voor de jeugd
• maandag 3 september 2018 voor volwassenen.
In afwachting is er natuurlijk nog zomerbadminton op maandag- en woensdagavond
voor volwassenen. Alle speeluren en data voor het seizoen 2018-2019 kan je steeds
terugvinden op onze website. Let wel dat deze in de loop van het seizoen nog lichtjes
aangepast kunnen worden, dus bezoek zeker af en toe onze site/facebook pagina.

Lidgeld
Omwille van een blijvende stijging van onze vaste kosten zijn we genoodzaakt een
kleine wijziging door te voeren betreffende het lidgeld.
Voor recreatieve spelers en jeugdspelers blijft het lidgeld ongewijzigd.
Voor competitie- en tornooispelers die enkel tornooien spelen en/of in 1 team spelen
blijft het lidgeld ook ongewijzigd op 120 euro. Spelers die echter in 2 teams spelen
betalen vanaf dit seizoen 10 euro meer.
Graag ontvangen we het lidgeld voor 1 oktober. Wie later betaalt, rekenen we EUR
10,00 administratieve kosten aan. Wanneer je pas na 1 november betaalt, komt daar
nog eens EUR 10,00 bij
Samenvattend:
wanneer?
voor
1/10/2018
voor
1/11/2018
na
1/11/2018

-16
jaar
65
euro
75
euro
85
euro

-18 jaar
80 euro

Recreatieve
speler
100 euro

Competitiespeler Competitiespeler
1 team
2 teams
120 euro
130 euro

90 euro

110 euro

130 euro

140 euro

100 euro

120 euro

140 euro

150 euro

Betaling gebeurt bij voorkeur via overschrijving op rekeningnummer 068-2058049-27
van de Gentse Badmintonclub p/a Moerbezielaan 27, 9032 Wondelgem met als
mededeling: "lidgeld 2018-2019 + naam spe(e)l(st)er”, ofwel door contant te betalen
aan een bestuurslid.

Nieuwe leden
Gedurende de hele maand september zijn er 2 initiatiemomenten per week, tijdens
dewelke we onze nieuwe leden graag een hartelijke ontvangst geven. Na een woordje
uitleg kan er ook gespeeld worden, dus vergeet zeker jullie kledij niet! Bekijk de
initiatiemomenten en schrijf je in via deze link.

Trainingslessen

Een nieuwe reeks trainingen voor volwassenen gaat op 7 september terug van start.
Daarover volgt een apart mailtje.

Evenementen
Noteer alvast volgende data in je agenda:
- zondag 14/10/18: Gentse BC Jeugdcup à inschrijven kan binnenkort
- zaterdag 29/12/18: Algemene Vergadering en Eindejaarsetentje
- zondag 03/02/19: Recreantentornooi
- zaterdag/zondag 30-31/3/19: Gentse BC Officieel tornooi
- clubkampioenschap?
§ 7/12/18 mix
§ 15/3/19 enkel
§ 24/5/19 dubbel

Vrijwilligers
De goede werking van de club en de organisatie van evenementen wordt verzekerd
door een aanzienlijke groep vrijwilligers. Voor jeugdbegeleiding, de organisatie van
evenementen, grote maar ook kleinere taken, uitbreiding van het bestuur, ... zijn we
steeds op zoek naar nieuwe medewerkers. Wil je hiertoe bijdragen, op welke manier
ook, laat het ons zeker weten! Ben je zelf in de mogelijkheid om te sponsoren of ken
je de juiste personen die we kunnen benaderen? Geef het bestuur een seintje.

Privacyverklaring
Op 25 mei 2018 trad de nieuwe wetgeving rond databescherming (GDPR) in werking.
Ook onze vereniging moet hieraan voldoen en ervoor zorgen dat uw privacy
beschermd en gerespecteerd wordt.
Wij hebben als badmintonclub het doel iedereen die actief is binnen de club correct te
informeren en begeleiden. Hiertoe kunnen wij jullie af en toe een bericht, nieuwsbrief
e.d. via e-mail sturen. Het is uiteraard niet de bedoeling jullie e-mailadres aan derden
door te geven. Wil je via e-mail op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen
de club? Super!
Wil je liever niets meer ontvangen? Geen probleem, maar laat dit dan per kerende
weten.
Wil je onze volledige privacy verklaring er even op na lezen? Dat kan ook en wel hier.
Heb je vragen? Raadpleeg onze website, spreek een avondverantwoordelijke of
iemand van het bestuur aan, of stuur een mail naar info@gentsebc.be

We wensen jullie een leuk en sportief badmintonseizoen toe!
Het Gentse BC-bestuur
Stijn, Maarten VW, Isabelle, Jonas, Maarten C, Evi en Andy

