
Badmintonstage Zomer 2020 
Een organisatie van De Treffers Overijse in samenwerking met Pluimke Klop Huldenberg 

 
Dit jaar organiseren De Treffers Overijse i.s.m. Pluimke Klop Huldenberg voor het eerst een 
Badmintonstage voor de jeugd met de focus op badminton, aangevuld met diverse omnisporten. 
 

Zomerstage  
maandag 24 t.e.m. vrijdag 28 augustus 2020 

 
Onze stage zal plaatsvinden in de Gemeentelijke Sporthal “De Kronkel”, Gemeenteplein 2 te 
Huldenberg.  
 
De badmintonstage is bedoeld voor jeugd van 9 t.e.m. 16 jaar, zowel voor starters als 
gevorderden. 
 
Dit van 09.00u tot 16.00u met een middagpauze van 12.00u tot 13.00u. Opvang is er van 08.00u 
’s morgens tot 17.00u in de namiddag. In de voor- en de namiddag ontvangen de spelers een stuk 
fruit of een versnapering. Water is steeds beschikbaar.  
 
De stage wordt geleid door meerdere officiële en gediplomeerde (gast)trainers. Niet-
badmintonleden worden voor de duur van de stage verzekerd. 
U kan eveneens via uw mutualiteit van een tussenkomst genieten. Vrijdag, aan het einde van de 

stage, kan u een handtekening en stempel van onze club verkrijgen op het mutualiteitsformulier.  
 
Kostprijs voor 5 dagen bedraagt €125. Inschrijven kan vanaf 10 juni t.e.m. 31 juli via het online 

inschrijvingsformulier; www.detreffers.info/inschrijving-stage. Een inschrijving is pas definitief 
indien u binnen de 48 uur het volledige bedrag overmaakt. U ontvangt daarna een 
bevestigingsmail. Rekeningnr. BE96 7340 0701 2705 met vermelding ‘Zomerstage 2020 + Naam 
speler’.  

*Info Covid-19* 

De stage zal iets anders verlopen dan reeds gepland, maar daarom niet minder fantastisch! Wij 
brengen de deelnemers en hun ouders na inschrijving op de hoogte m.b.t. de maatregelen die wij 
als organisatoren nemen, zodat iedereen weet wat van hem/haar verwacht wordt.   

In afwachting van het verdere verloop van het virus en de beslissingen van de Nationale 
Veiligheidsraad i.v.m. de Coronacrisis kunnen wij niet garanderen dat de stage kan plaatsvinden. 
Je inschrijving kan dus worden geannuleerd, indien de epidemie een opflakkering zou kennen en 
er opnieuw strengere maatregelen worden ingevoerd. Wanneer deze situatie zich voordoet 
garanderen wij dat het reeds betaalde inschrijvingsgeld volledig zal worden terugbetaald!  

Alvast bedankt voor uw begrip! 

Wens je graag meer info te ontvangen? Stuur een mailtje naar jeugd@detreffers.info en we helpen 
je graag verder.  
 
De plaatsen zijn beperkt*! 

Snel inschrijven is de boodschap!!! 
 
Sportieve groeten, 
 
Jeugdwerking  
De Treffers Overijse 
Pluimke Klop Huldenberg 
 
*De stage kan enkel doorgaan wanneer een minimum aantal spelers zijn ingeschreven. Indien dit aantal niet wordt 

bereikt, wordt de stage alsnog geannuleerd. Wanneer dit het geval is wordt u hiervan op de hoogte gebracht en krijgt u 
het inschrijvingsgeld volledig terug. 

http://www.detreffers.info/inschrijving-stage
mailto:jeugd@detreffers.info

