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Welkom 
 

 

BC Zwijndrecht vzw heet jullie van harte welkom. 

Deze informatiebrochure 2016-2017 zal jullie snel wegwijs helpen in de structuur van de club, de 

badminton- en extra-sportieve activiteiten waaraan jullie kunnen deelnemen. 

Deze ganse bestuurdersgroep zal zich de komende jaren hard inzetten om de beleidsdoelstellingen 

voor alle pijlers van de club te behalen en jullie allemaal veel plezier in jullie favoriete sport te 

garanderen. 

Het seizoen 2016-2017 zal een seizoen worden waarin de sporthal van Zwijndrecht een uitbreiding 

en renovatie krijgt. 

In een eerste fase zal einde september begonnen worden met de afbraak van de huidige cafétaria, 

de inkom, het sanitair en de kantoren van de sportdienst. Op die plaats zal een nieuwe sportzaal 

worden gebouwd waarin 4 extra badmintonvelden zullen komen. Waar nu de berging van het 

sportmateriaal is komen de nieuwe douches en sanitair met daarboven de nieuwe cafétaria met 

terras en vergaderzalen. Aan de kant van de Statiestraat komen lange zalen waar 

boogschietverenigingen hun sport kunnen beoefenen. De huidige douches zullen vervangen worden 

door sportzalen voor gevechtsporten en atletiek/turnen. 

De tweede fase start begin mei 2017 : de renovatie van de huidige sporthal. De sportvloer blijft 

liggen, de tribune blijft staan. Wat zal er dan veranderen ? De verlichting wordt volledig vernieuwd, 

er zal verlichting komen die waarmee afhankelijk van de sport en activiteit de intensiteit kan 

aangepast worden in zones doorheen de zaal. Het dak wordt eveneens geïsoleerd. 

Tijdens fase 1 (augustus 2016 -> april 2017) kunnen we gebruik blijven maken van de huidige 

accommodatie, uiteraard is er geen absolute zekerheid dat het altijd optimaal zal zijn aangezien er 

aan alle zijden van de huidige zaal bouwwerken zullen zijn. 

Tijdens fase 2 (mei 2017 -> augustus 2017) zal de sporthal NIET beschikbaar zijn. 

Tijdens fase 1 en fase 2 hebben we geen cafétaria tot onze beschikking ; de Raad van Bestuur is met 

de Sportdienst, Schepen van Sport en College van Burgemeester en Schepenen aan het overleggen in 

welke hoedanigheid we dit kunnen opvangen. 

De finale oplevering en opening zal normaal volgens de planning bij de start van het seizoen 2017-

2018 zijn. 

De Raad van Bestuur zal tijdens alle fases van de werken zo goed mogelijk samen werken met de 

Gemeentelijke Sportdienst, de Schepen van Sport en dus ook met het College om jullie maximaal 

sportplezier te kunnen laten genieten. 

We zijn op zoek naar sportaccommodatie om jullie tijdens fase 2 minstens 1x per week badminton 

aan te bieden. 

Dit alles vraagt van de Raad van Bestuur een enorme extra inspanning bovenop het blijven runnen 

van jullie badmintonvereniging. Om dit alles op een gestructureerde manier rond te krijgen vragen 

we met aandrang naar extra helpers die ons bijstaan in de dagelijkse plus extra activiteiten en 

administratieve taken. 
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Wij vragen eveneens begrip voor het feit dat we op het moment dat we deze nieuwsbrief publiceren 

nog geen praktische details hebben ivm de exacte timing, werkzaamheden en beschikbaarheid op 

welke manier dan ook. We houden jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen zodra we voldoende 

informatie verzameld hebben. 

We wensen jullie een leuk sportief seizoen en hopen dat jullie de uitdagingen aangaan om er samen 

met het bestuur een geweldig seizoen van te maken. 

Met sportieve groeten, 

Het bestuur van BC Zwijndrecht vzw. 
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Clubstructuur 

 

Voorzitter Patrick van den Bemt 
Email:  patrick.vdbemt@gmail.com 
Gsm:  +32 476 623398 

Penningmeester Bart Van Tilborgh 
Email:  bart.vantilborgh@telenet.be  
Gsm:  +32 479 798000 

Secretaris Rachid Assemiouni 
Email:  secretariaat@bczwijndrecht.be 
Gsm:  +32 474 410017 

Jeugd Patrick van den Bemt i.s.m. Katrien Meiresonne 
Email:  jeugd@bczwijndrecht.be 
Gsm:  +32 476 623398 

Recreanten Anja Jordaens 
Email:  recreanten@bczwijndrecht.be  
 anja.jordaens@skynet.be  
Gsm: +32 476 277410 
Vivianne Quaghebeur 
Email:  recreanten@bczwijndrecht.be 
 viviq@telenet.be  
Gsm: +32 479 800026 

Senioren Patrick van den Bemt 
Email:  patrick.vdbemt@gmail.com 
Gsm:  +32 476 623398 

Competitie Rachid Assemiouni 
Email:  rachidassemiouni@gmail.com  
Gsm:  +32 474 410017 

Evenementen tbd 

Raad van 
Bestuur

Voorzitter Penningmeester Secretaris
Dagelijks 
Bestuur

Sportieve 
Commissies

Recreanten Senioren Jeugd Competitie Tornooien

Evenementen

mailto:patrick.vdbemt@gmail.com
mailto:bart.vantilborgh@telenet.be
mailto:secretariaat@bczwijndrecht.be
mailto:jeugd@bczwijndrecht.be
mailto:recreanten@bczwijndrecht.be
mailto:anja.jordaens@skynet.be
mailto:recreanten@bczwijndrecht.be
mailto:viviq@telenet.be
mailto:patrick.vdbemt@gmail.com
mailto:rachidassemiouni@gmail.com
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Lid worden 
Een lid van de club betaalt per seizoen een bijdrage die varieert afhankelijk van de spelerscategorie. 

Sinds het seizoen 2015-2016 hebben we een nieuwe spelerscategorie, namelijk de “Senioren 50+”. 

Voor deze categorie hebben we een specifieke bijdrage bepaald, deze spelers betalen deze bijdrage 

indien ze enkel vrijdag in de namiddag komen badmintonnen. Wensen die spelers echter op de ander 

recreatieve momenten te komen dienen ze een bijdrage van spelerscategorie “Recreanten” te 

betalen. 

De spelerscategorie “Jeugd” is voor alle jeugdspelers die geen competitie spelen. Voor de 

competitiespelers van de jeugd wordt de bijdrage voor categorie “competitiespelers” gevraagd. 

De ledenbijdragen voor het seizoen 2016-2017 zijn bepaald als volgt : 

Categorie Lidgeld per seizoen 

Jeugd 95,00 Euro 

Recreanten 80,00 Euro 

Senioren 50+ 65,00 Euro 

Competitiespelers 120,00 Euro 

Na nieuwjaar rekenen we de ledenbijdragen steeds aan halve prijs. 

Bij heraansluiting krijgen de leden korting van 15 Euro op de hierboven gegeven bijdrage. Dit geldt 

echter indien de heraansluiting van seizoen op seizoen is ; dus zonder tussenperiode zonder 

lidmaatschap. 

In deze ledenbijdrage is wel inbegrepen : 

 Gebruik van de sporthal 

 Verzekering 

 Kleedkamers en douches 

 Jeugd 

o Trainingen 

o Trainingsshuttles 

o PBA tornooien 

 T-shirt van de club voor jeugd & volwassenen 

In deze ledenbijdrage is niet inbegrepen : 

 Shuttles zijn te koop op een speelgelegenheid in de club, elk bestuurslid gemeld op het organigram 

heeft een sleutel, gelieve cash en gepast te betalen aub 

 Racket 

 Sportkledij 

 Indoorsportschoenen  

 Deelname evenementen 

 Tornooien volwassenen 

 Trainingen volwassenen 
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Diensten verleend door club 

 Afstempeling attest ziekenfonds (1x per kalenderjaar ; bedrag terugbetaling afhankelijk van 

ziekenfonds) ; de leden dienen dit op eigen initiatief aan iemand van het bestuur te bezorgen voor 

afstempeling 

Clubinformatie 
Via de website van de club kunnen jullie onze clubdocumentatie opvragen en raadplegen via de link 

“clubinformatie” : 

 Statuten 

 Reglement van Inwendige Orde 

 Clubstructuur 

 Beleidsplan 

 Beleidsdoelstellingen 

 Infobrochure 

 Flyer 

Deze documenten geeft jullie verdere details over alle aspecten van de club. 

Speeluren 
Dag Uur Terreinen Categorie Reeks 

Dinsdag 19:00 – 20:00 4 Training Jeugdcompetitie spelers 

20:00 – 23:00 8 Vrij speelmoment Volwassenen recreanten 
Volwassenen competitie 

Woensdag 15:30 – 17:00 4 Training Jeugd -13 en -15 

Donderdag 20:00 – 23:00 4 Vrij speelmoment Volwassenen (0) 

20:00 – 21:00 3 Training volwassenen recreanten 

20:00 – 22:00 3 Training volwassenen competitie 

Vrijdag 
 

15:00 – 17:00 4 Training 
Vrij speelmoment 

Senioren 50+ 

17:00 – 18:00 8 Training Jeugd -9 en -11 

17:30 – 19:00 8 Training Jeugd -13, -15, -17 en -19 

Zondag 10:00 – 12:00 6 Vrij speelmoment Volwassenen recreanten 
Volwassenen competitie 

 10:00 – 11:00 3 Training Jeugd -9 en -11 

 11:00 – 12:00 3 Training Jeugd -13, -15, -17 en -19 

 10:00 – 12:00 3 Training Jeugd selectie 

 16:00 – 19:00 8 Competitie Competitiewedstrijden 

 Volwassenen (0) 

o Indien geen training van 20:00 tot 23:00 op 4 terreinen 

o Indien recreantentraining van 20:00 tot 21:00 op 1 terrein, van 21:00 tot 23:00 4 terreinen 

o Indien competitietraining van 20:00 tot 22:00 op 1 terrein, van 21:00 tot 23:00 4 terreinen 

 Jeugd : groepsindeling wordt door trainers bepaald, mogelijk worden deelnemers in de loop van het 

seizoen naar een andere groep geplaatst, dit steeds in communicatie met de ouders 
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 Jeugd : tijdens de schoolvakanties is er geen training voorzien. Telkens is de vrijdag waarop de 

schoolvakantie start wel nog training. Op zondagochtend (behalve feestdagen) kunnen de 

jeugdleden wel komen vrij badminton spelen tussen 10:00 en 12:00 

Trainingskalender – jeugd 
Roel Van Heuckelom heeft het trainerskorps verlaten en zal op vrijdag vervangen worden door 

Franky Weyn, een A-trainer. 

 De dinsdagtrainingen gaan van start op 6 september 2016 

 De woensdagtrainingen gaan van start op 14 september 2016 

 De vrijdagtrainingen gaan van start op 16 september 2016 

 De zondagtrainingen gaan van start op 18 september 2016 

Op volgende data is er geen training voorzien : 

 Zondag 16 oktober 2016 

 Dinsdag 1 november 2016 

 Woensdag 2 november 2016 

 Vrijdag 4 november 2016 

 Zondag 6 november 2016 

 Vrijdag 11 november 2016 

 Dinsdag 6, 13 en 20 december 2016 

 Zondag 25 december 2016, 01 en 08 januari 2017 

 Dinsdag 27 december 2016 en 03 januari 2017 

 Woensdag 28 december 2016 en 04 januari 2017 

 Vrijdag 30 december 2016 en 06 januari 2017 

 Zondag 22 januari 2017 

 Woensdag 08 februari 2017 

 Dinsdag 28 februari 2017 

 Woensdag 01 maart 2017 

 Vrijdag 03 maart 2017 

 Zondag 05 maart 2017 

 Vrijdag 24 maart 2017 

 Zondag 26 maart 2017 

 Dinsdag 04 en 11 april 2017 

 Woensdag 05 en 12 april 2017 

 Vrijdag 07 en 14 april 2017 

 Zondag 09 en 16 april 2017 

 Vanaf 01 mei 2017 

Trainingskalender – recreanten 
Deze trainingen zullen zoals voorgaande seizoenen geven worden door Katrien Meiresonne en zullen 

starten op 12 januari 2017, de exacte datums zullen later worden gecommuniceerd 
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Trainingskalender – competitie 
Deze trainingen zullen gegeven worden door een nieuwe A- trainer namelijk Franky Weyn. 

We geven deze trainingen in een nieuw concept : de groepstraining geldt voor de ganse groep, voor 

de individuele trainingen worden kleine groepjes bepaald van bepaalde sterktes of werkpunten die 

tijdens deze sessies extra ingetraind worden. De bedoeling is dat iedere deelnemer aan de trainingen 

op het einde van de reeks evenveel keer individuele training heeft genoten. 

 29 september 20u00 - 22u00  -  groepstraining 

 06 oktober   20u00 - 22u00  -  groepstraining 

 13 oktober     20u00 - 22u00  -  groepstraining 

 20 oktober     20u00 - 23u00  -  indiv. training (1u/groep) 

 27 oktober     20u00 - 22u00  -  groepstraining 

 03 november   20u00 - 22u00  -  groepstraining 

 10 november     20u00 - 22u00  -  groepstraining 

 17 november     20u00 - 23u00  -  indiv. training (1u/groep) 

 24 november     20u00 - 22u00  -  groepstraining 

 01 december   20u00 - 22u00  -  groepstraining 

 08 december     20u00 - 22u00  -  groepstraining 

 15 december     20u00 - 23u00  -  indiv. training (1u/groep) 

 22 december     20u00 - 23u00  -  indiv. training (1u/groep) 

Trainingskalender – senioren 
We hebben voor deze trainingen nog geen definitief uitsluitsel maar we hopen dat Fons Janssens dit 

seizoen deze trainingen weer kan verzorgen ; het was afgelopen seizoenen een groot succes. 

Voor een definitieve planning is het nu nog te vroeg, er zijn nog geen datums gekend. Van zodra de 

kalender is opgesteld zullen we de update communiceren. 

Trainers 
Onze club heeft veel leden die een trainersopleiding hebben genoten alsook externe trainers. Dit 

korps staat garant voor een kwaliteitsvolle begeleiding van elke doelgroep van onze club. 

Trainer Diploma Groep 

Rik Broeckx Initiator Jeugd 
Volwassenen senioren 

Katrien Meiresonne Initiator Jeugd 
Volwassenen recreanten 

Nadine Vermeulen Initiator Jeugd 
Volwassenen senioren 

Franky Weyn Trainer A Jeugd 
Volwassenen competitie 

Christoph Vermeiren Trainer B Jeugd 

Luc Geeraert Trainer A Jeugd 
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Jeugdtornooien 
Vanaf het huidige seizoen zullen de trainers enkele tornooien uitkiezen waarop we de jeugdspelers 

van BC Zwijndrecht vzw gaan uitnodigen voor deelname. 

Uiteraard zal op die tornooien begeleiding vanuit de club voorzien worden. Hopelijk kunnen we op 

die manier het aantal jeugdige tornooideelnemers opkrikken. 

Extra jeugdactiviteiten 
Vanaf het huidige seizoen zullen we enkele extra activiteiten mogelijk maken. Rik Broeckx heeft 

alvast enkele interessante ideeën in zijn planning staan. Op die manier hopen we de groepssfeer 

extra te bevorderen. Datums en aard van activiteiten zullen gecommuniceerd worden zodra ze 

gekend zijn. Uiteraard zijn ideeën vanuit de jeugdgroep van harte welkom. 

Extra activiteiten 
In navolging van onze succesvolle wandeldag in het voorjaar van 2016 zal de club extra activiteiten 

steunen en mogelijk maken. Kristof en Mark hebben al enkele ideeën. Kwestie van ze een datum te 

geven en naar jullie te communiceren. Ideeën vanuit de ledengroepen zijn van harte welkom. 

Evenementenkalender 
Een up-to-date kalender is on-line te raadplegen via de link “kalender” op onze website 

http://www.bczwijndrecht.be/pages/186896/Kalender.html  

Evenement Datum 

Zomerstage Jeugd i.s.m. gemeente Zwijndrecht 22 -> 26 augustus 2016 

Internationaal tornooi 10 -> 11 september 2016 

Maand van de Sportclub jeugd Nog te bepalen 

Maand van de Sportclub volwassenen 04, 18 en 25 september 2016 

Maand van de Sportclub senioren 55+ 09, 16, 23 en 30 september 2016 

PBA jeugdtornooi BD Opslag 24 september 2016 

Algemene Vergadering 30 september 2016 

PBA jeugdtornooi Noorderwijkse 23 oktober 2016 

PBA jeugdtornooi Olve 11 november 2016 

PBA jeugdtornooi Rita Serveert 19 november 2016 

Sportlaureaten Nog niet gekend 

PBA jeugdtornooi De Klamp 26 november 2016 

Sinterklaasfeest 02 december 2016 

Recreantentornooi i.s.m. PBA 08 januari 2017 

Nieuwjaarsreceptie BC Zwijndrecht vzw Nog niet gekend 

PBA jeugdtornooi BC Zwijndrecht vzw 22 januari 2017 

PBA jeugdtornooi Klein Boom 28 januari 2017 

SVS Schoolsport jeugd 08 februari 2017 

Belgische kampioenschappen jeugd 04 en 05 februari 2017 

PBA jeugdtornooi Bacss 18 februari 2017 

Provinciale kampioenschappen jeugd 19 februari 2017 

PBA jeugdtornooi De Nekker 19 maart 2017 

PBA jeugdtornooi Waverse 02 april 2017 

PBA jeugdtornooi Plumula 23 april 2017 

Familiedag Nog niet gekend 

http://www.bczwijndrecht.be/pages/186896/Kalender.html
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Selectiedag provinciale jeugdselectie PBA Nog niet gekend 

Bowling jeugd 28 mei 2017 

Clubkampioenschap BC zwijndrecht vzw Nog niet gekend 

Clubfeest BC Zwijndrecht vzw 24 juni 2017 

Zomerstage jeugd i.s.m. gemeente Zwijndrecht Augustus 2017 

Kwis BC Zwijndrecht Nog niet gekend 

Communicatie 
Middel Doel 

Website http://www.bczwijndrecht.be  
Op onze website vind je alle up-to-date clubinformatie, documenten, 
aankondigingen en kalenders 

Facebook We hebben een Facebook groep “BC Zwijndrecht” waarop we allerhande 
informatie posten. Om lid te worden van deze groep dien je een verzoek te 
sturen met je eigen facebook account, de beheerder zullen je verzoek 
goedkeuren zodat je toegang hebt 

Twitter Via onze Twitteraccount “#BCZwijndrecht” kan je informatie delen met de club 
en zijn leden. Deze berichten worden automatisch doorgepost op onze 
website 

Google We hebben een Google groep die je toegang geeft tot de foto’s die we delen 
van onze evenementen 

Laposta Via Laposta versturen we op regelmatige tijdstippen nieuwsbrieven met 
samenvattende informatie naar al onze leden 

 Via Laposta versturen we indien er dringende berichten zijn voor alle leden of 
bepaalde deelgroepen van de leden een nieuwsflash met het betreffende 
nieuws 

Externe informatie 
Item Informatie 

BC Zwijndrecht vzw. http://www.bczwijndrecht.be 
op deze website kan je alle up-to-date 
clubinformatie terugvinden 

Sportdienst gemeente Zwijndrecht http://www.zwijndrecht.be  
waarop je kan doorlinken naar “gemeente” > 
“diensten” > “sport” met informatie die door de 
sportdienst wordt vrijgegeven alsook de 
contactpersonen van de sportdienst en -hal 

Provinciale Badmintonvereniging Antwerpen http://www.badminton-pba.be/Badminton/  
waarop je alle informatie van onze provinciale 
koepel kan bekijken. Die koepel representeert 
alle officieel aangesloten badmintonclubs van 
de provincie Antwerpen waartoe wij behoren 

Badminton Vlaanderen http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl/  
waarop je alle informatie van de Vlaamse 
badmintonfederatie kan bekijken. Die koepel 
representeert de provinciale koepels alsook de 
officieel aangesloten badmintonclubs van het 
Vlaamse Gewest 

Belgische Badminton Federatie http://www.belgian-badminton.be/  

http://www.bczwijndrecht.be/
http://www.bczwijndrecht.be/
http://www.zwijndrecht.be/
http://www.badminton-pba.be/Badminton/
http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl/
http://www.belgian-badminton.be/
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Badminton Europe http://www.badmintoneurope.com/  

World Badminton http://www.worldbadminton.com/  

Sport Vlaanderen (was Bloso) http://www.bloso.be/Pages/Home.aspx  

Erkende Sportlabels 
Drager Logo 

BC Zwijndrecht vzw 

 
Badminton B+ 

 
Minibad 

 
PBA 

 
Bloso Sporclub award 

 
Yonex Belgian Junior Master Circuit 

 
 

  

 

http://www.badmintoneurope.com/
http://www.worldbadminton.com/
http://www.bloso.be/Pages/Home.aspx
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ONZE SPONSPORS 

Onze sportclub dankt volgende sponsors om dit seizoen opnieuw een bijdrage te leveren aan onze 

club 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


