Onthaalbrochure

Welkom bij KABAD
(KAsterlee - BADminton)

Wij zijn blij je te mogen ontmoeten in onze badmintonclub. Steeds meer mensen
in Vlaanderen en in de rest van de wereld kiezen voor badminton als hun favoriete
sport.
Badminton is één van de allersnelste sporten waarbij fysiek, tactiek, lenigheid,
snelheid en techniek volledig benut moeten worden. Je zal gauw genoeg merken dat
badminton geen tuin- of strandspelletje is, maar een volwaardige competitiesport.
De erkenning als olympische sport sinds 1992 bewijst trouwens dat deze sport ook
op topniveau zijn plaats verdient.
Laat je echter niet afschrikken. In tegenstelling tot veel andere sporten moet je niet
eerst een heleboel lessen volgen voordat je een pluimpje (shuttle) kan slaan. Vanaf
het eerste ogenblik is plezier gegarandeerd wanneer je met mensen speelt van
hetzelfde niveau. En er zijn bij Kabad steeds ervaren clubspelers bereid om je hierbij
technisch een stap verder te brengen.
Deze brochure biedt je de nodige informatie om een goede start te nemen in onze
club. Je mag gerust enkele keren gratis komen proberen vooraleer je definitief
besluit aan te sluiten bij de club.
Geïnteresseerd in KABAD lidmaatschap? Hier onderaan onze brochure vind je een
aansluitingsformulier dat je zo volledig mogelijk in drukletters moet invullen
(minderjarigen laten ook de achterzijde invullen). Wanneer dit formulier en je
betaling in orde zijn, ben je lid en ben je ook verzekerd.
Hopelijk mogen we je snel begroeten als clublid.

Het bestuur van Kabad wenst je veel sportief speelplezier toe!
Badminton is een boeiende zaalsport voor jong en oud, dames
en heren. Onze club staat open voor iedereen vanaf 12 jaar tot…
hier staat werkelijk geen leeftijd op want je kan héél lang blijven
badmintonnen.
We bieden alle nieuwkomers 3 vrijblijvende speelavonden
aan. Deze zijn volledig gratis1 en verplichten je tot niets. Zo
kun jij ook ontdekken of dit ook voor jou een optimale
recreatiesport, misschien wel competitiesport kan worden.
Wij hopen het alvast.
Enkele tips voor nieuwkomers
•

Wacht niet tot je door iemand opgemerkt of

aangesproken wordt, maar neem zelf het initiatief, of
meld je bij de zaalbewaking. Zij zullen je in contact
brengen met iemand van het bestuur van de club. 


•

Sportschoenen met donkere zolen zijn verboden in de
sporthal, deze maken strepen op de vloer. Verder zijn er
geen speciale verplichtingen wat betreft kleding (tenzij
op tornooien en competitie). 

•

De shuttles (pluimpjes) worden door de club ter
beschikking gesteld (zijn dus altijd gratis), voor een
racket moet je zelf zorgen maar om te proberen hebben
we er altijd wel te leen voor je (zie ook verder). 



Hoe word je lid?
De vereiste formulieren vind je achteraan in deze brochure of
op de website. Bezorg ze volledig ingevuld terug aan de
secretaris van de club. Nadat je lidgeld betaald is, wordt het
formulier doorgegeven aan Badminton Vlaanderen en ben je
zowel KABAD lid als lid van Badminton Vlaanderen.
Het lidgeld bedraagt slechts 115 €/jaar voor volwassenen en
90 €/jaar voor de jeugd tot en met 16 jaar. Dit omvat uw lidgeld
bij de club, uw aansluiting bij VBL, het driemaandelijkse
badmintonmagazine, uw verzekering, gebruik
sportaccommodatie en clubshuttles, trainingen en competities.
Word je lid in de loop van het jaar betaal je volgens
onderstaande tabel:
MAAND
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

VOLW
115 €
110 €
105 €
100 €
95 €
90 €
80 €
75 €
70 €
65 €
60 €

JEUGD
90 €
87 €
84 €
81 €
78 €
75 €
69 €
66 €
63 €
60 €
57 €

Competitiespelers betalen een meerprijs van 25 €/jaar.
1

Proefbeurten op eigen risico - je bent niet verzekerd zolang je niet aangesloten bent.

Betaling gebeurt steeds op rekening nummer BE80 7895 6333 3477 met
vermelding van je naam en lidmaatschap.
Speeluren Kabad
Twee maal per week wordt de sporthal gereserveerd voor KABAD:
op maandag: van 19.00 tot 21.00 uur (enkel jeugdtraining)
op woensdag: van 19.00 tot 21.00 uur (enkel jeugdtraining)
op woensdag: van 20.30 tot 23.00 uur
op zondag: van 19.00 tot 21.30 uur
Er is een jaarlijkse zomerstop (sporthal gesloten) van 1 juli t/m 31 juli.
Samenstelling bestuur
Voorzitter:
Bart Verleye, Polderken 25, 2460 Kasterlee, tel: 014/36.86.60
Email: verleyebart@hotmail.com
Secretariaat:
Arnè Anseeuw, Broekstraat 42, 2460 Kasterlee, tel: 0479/95.27.24
Email: secretariaat@kabadminton.be
Penningmeester en jeugdverantwoordelijke:
Ines Heylen, Berkenlaan 48, 2460 Kasterlee, tel: 0479/69.62.84
Email: inesheylen@live.be
PR & sociale media:
Sarah Wens, Spoorwegstraat 15, 2460 Tielen, tel: 014/43.11.25
Email: darah.wens@gmail.com
Activiteiten
Naast de wekelijkse speeluren organiseert Kabad ook nog andere activiteiten voor
de clubleden (en soms voor het ganse gezin). Ze zijn vrij om al dan niet aan deel te
nemen. Enkele voorbeelden:
• Ontmoetingen met andere clubs
• Teerfeest: gezellig etentje met dans achteraf
• Clubtoernooi
• Seizoensafsluiter: sportieve namiddagactiviteit gevolgd door etentje.
Kabadblad en website
Wil je meer weten, surf dan zeker ook eens naar http://www.kabadminton.be. Daar
staat de actuele informatie zoals geplande activiteiten, competitiekalender en
resultaten, tornooien, enzovoort. Leden ontvangen minstens vier maal per jaar ook
het KABADblad met clubinfo.

VLAAMSE BADMINTON LIGA v.z.w.
AANVRAAG

Clubnaam:

K

Stamboeknr.:

TOT AANSLUITING BIJ EEN
INVULLEN IN DRUKLETTERS
A B

1

0 0

VBL - CLUB

A D
6

7

Sportseizoen :
Klassement :
Statuut :

Recreant O

Comp/Torn O

Jeugd O

( aankruisen wat past )

Naam :
Voornaam :
Adres :
Postcode :

Woonplaats :

Geb.datum:

Nationaliteit :

Tel. Nr.:

Geslacht :
MV
(omcirkelen wat past)

e-mailadres :

@
O Ik w ens via e-mail de nieuw sbrief van Badminton Vlaanderen te ontvangen
O Ik w ens via e-mail op de hoogte gehouden te worden van nieuws
over de partners van
Badminton Vlaanderen

Handtekening secretaris/secretaresse

Handtekening aanvrager

TOELATING TOT AANSLUITING VAN EEN MINDERJARIGE
Ondergetekende,

vader O

moeder

O

voogd O

van bovenvermelde minderjarige stemt in met de aansluiting bij de VBL
naam ondertekenaar:
datum:

Eventuele op- of aanmerkingen :

handtekening

