
 
 

3 augustus 2020 

Beste Treffers, 

Na enkele Corona updates van de afgelopen maanden, hopen we nu wat positief badmintonnieuws te mogen brengen 

over het komende seizoen. Al zijn we voorzichtig optimistisch, en willen we meegeven dat onze plannen onder 

voorbehoud zijn van aanpassingen door de ‘Corona richtlijnen’. 

Hoera, hoera, na een lange stilte, zijn we op 6 augustus opnieuw kunnen beginnen met badmintonnen! In de maand 

augustus is dit steeds op donderdag van 20u tot 22u & op zondag vanaf 18u tot 20u.  

 

Tijdens het seizoen, van september tot mei is er mogelijkheid tot vrij spelen op: 

- dinsdag & donderdag van 10u tot 12u 

- donderdag van 21u30 tot 23u (in de vakantieperiodes van 20u tot 23u) 

- zondag van 18u tot 20u 

 

Seizoen 2020-2021: 

De trainingen starten op donderdag 3 september voor de volwassen recreanten en competitiespelers en op zaterdag 

5 september voor de jeugd. 

Ook dit jaar bieden we een ‘initiatiereeks’ aan. Ben je of ken je een startende badmintonner, dan ben je welkom in deze 

groep, die traint op donderdag van 19u tot 20u. Voor 65 euro kan je gedurende 10 lessen ontdekken of badminton je 

nieuwe uitdaging wordt op sportief vlak. 

Ook dit jaar bieden we een ‘initiatiereeks’ aan. Ken je iemand die graag wilt kennis maken met badminton? Aarze l niet 

hem of haar uit te nodigen voor deze initiatiereeks! Voor 65 euro kan je gedurende 10 lessen ontdekken of badminton 

je nieuwe uitdaging wordt op sportief vlak. De initiatie vindt plaats vanaf donderdag 1 oktober elke donderdagavond van 

19u tot 20u. 

 

               JEUGD VOLWASSENEN 

Dinsdag                                          Vrijspelen: van 10u-12u 

 
 

 
Donderdag 

                                         Vrijspelen: van 10u-12u 

19u00 – 20u00: 

Funminton 

(Begeleid vrijspelen voor alle jeugd) 

19u00 – 20u00: 

Initiatiereeks (10-lessenreeks) 

20u00 – 21u30: 
Competitiespelers Recreanten 

21u30 – 23u: Vrijspelen 

 
 

 
Zaterdag 

8u30 – 10u00: 

Groep Zwart & Rood 

10u00 – 11u00: 
Groep Wit & Geel  
(starters jeugd -13)  

11u00 – 12u30: 
Groep Blauw & Groen 

(starters jeugd +13) 

8u30 – 10u00: 

Competitiespelers 

Zondag                                          Vrijspelen: van 18u-20u 

 

  



 
*Specifiek voor de JEUGD* 

De jeugdgroepen worden zoals vorig seizoen ingedeeld volgens kleur. Onze trainers bepalen (elk seizoen opnieuw)  in 

welke kleur elke speler thuis hoort, volgens leeftijd en ervaring. De groepsindelingen kan je ten laatste vanaf 31 augustus 

terugvinden op onze site www.detreffers.info  

*Algemeen voor ALLE spelers* 

Tijdens schoolvakanties is er geen training. Maar wel op de eerste zaterdag bij de start van de vakantie. 

 

INSCHRIJVEN: 

Inschrijven kan vanaf 1 september 2020. Surf naar www.detreffers.info en klik door naar 'informatie - lid worden'. Je 

gegevens aanvullen en klaar! Je bent pas volledig ingeschreven na het betalen van je lidgeld. Zolang je niet betaald 

hebt, ben je niet ingeschreven bij Badminton Vlaanderen en dus niet verzekerd. 

Het lidgeld is te storten op BE96 7340 0701 2705 met vermelding van “Lidgeld seizoen 2020-2021 + Naam”. 

*Korting*: zijn er meerdere inschrijvingen binnen een gezin, dan krijg je een korting van 5 euro per extra ingeschreven 

gezinslid. 

*Promo*: indien je inschrijft vóór 1 oktober 2020, krijg je de mogelijkheid om bij je inschrijving een Club T-shirt (van het 

merk Yonex) te bestellen voor slechts 20 euro i.p.v. 30 euro.  

*Wist je dat*: je een deel van je inschrijvingsgeld kan terug krijgen via je mutualiteit. Breng jouw mutualiteitsformulier 

(ingevuld!) mee naar de sporthal, dan plaatst een bestuurslid de clubstempel en handtekening. 

 

LIDGELD: (voor een volledig schooljaar) 

Jeugdspelers: 105 € 

Recreanten: 105 € 

Competitiespelers: 125 € 

Initiatiereeks (10-lessen): 65 € 

Abonnement vrijspelen: 90 € 

 

INTERESSANTE DATA: (noteer deze alvast in je agenda!) 

Zondag 15 november 2020 Jeugdtoernooi VVBBC 

Zaterdag 16 januari 2021 *NIEUW* Blacklight badminton & Nieuwjaarsreceptie 

Zondag 7 maart 2021 Jeugdontmoeting Druivenstreek 

Zondag 14 maart 2021 Recreantenontmoeting 

Zaterdag 20 maart 2021 DTO ‘35 jaar’ Feest 

Zaterdag 1 mei 2021 Clubtoernooi & BBQ 

 

Sportieve groeten,  Voorzitter: Mathias Dekempeneer 

Secretaris: Laurens Stas - secretariaat@detreffers.info 

Penningmeester: Katleen Deleers 

Jeugdverantwoordelijke: Jacintha Taymans - jeugd@detreffers.info 

Andere bestuursleden: Carole, Gertjan, Karolien, Meera, Myrthe, Philippe en Vera 

http://www.detreffers.info/
mailto:secretariaat@detreffers.info

