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Welkom 
Beste leden, 

Met het beëindigen van het seizoen 2017-2018 is de start ingezet voor het seizoen 2018-2019. 

Hierbij nodigen we jullie uit om jullie ledenbijdrage voor het nieuwe seizoen te betalen. In het 

gedeelte “Lid worden” van dit document vinden jullie de vernieuwde procedure. Gelieve deze sectie 

dus volledig en grondig door te nemen. 

In het kader van de vernieuwde Europese privacy wetgeving (de fameuze GDPR) volgt onze club 

noodgedwongen deze richtlijnen. Gelieve te noteren dat het betalen van de ledenbijdrage 

impliceert dat jullie akkoord gaan met de privacy richtlijnen die eerstdaags op onze website 

http://www.bczwijndrecht.be zullen verschijnen. 

Het aantal bestuurders en medewerkers wordt zeer problematisch temeer ik mezelf omwille van 

professionele redenen mogelijk naar de achtergrond moet zetten. Dit bovenop het gegeven dat we 

nog steeds naarstig op zoek zijn naar een volwaardige jeugdcoördinator en  evenementen 

verantwoordelijke. Bijkomend hebben we een privacy/GDPR coördinator nodig. 

Zonder extra hulp van dreigen we op termijn in de problemen te komen en activiteiten te moeten 

terugschroeven, er zijn immers voldoende bestuurders en medewerkers nodig om een vereniging 

bestuurbaar – lees levend – te houden. 

Ik hoop dus nogmaals van harte dat we met ons allen deze problematiek kunnen aanpakken, het zou 

voor onze bestuur groep een geruststelling zijn als we de groep bestuurders en medewerkers 

spoedig kunnen uitbreiden. 

Deze informatiebrochure omvat eveneens alle informatie betreffende de start van het volgende 

seizoen in de sectie “Evenementenkalender”. 

Voorts wens ik jullie een prettige zomervakantie. Tot in augustus/september !  😊 

 

 

Patrick van den Bemt 

Voorzitter BC Zwijndrecht vzw. 

  

http://www.bczwijndrecht.be/
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Clubstructuur 

 

Voorzitter Patrick van den Bemt 
Email:  voorzitter@bczwijndrecht.be 
Gsm:  +32 476 623398 

Penningmeester Gaston Tielemans 
Email: penningmeester@bczwijndrecht.be  

Secretaris Anja Jordaens 
Fons Janssens 
Email:  secretariaat@bczwijndrecht.be 

Privacy & GDPR Patrick van den Bemt 
Email:  privacy@bczwijndrecht.be  

Financieel commissaris Bart van Tilborgh 
Email:  financieelcommissaris@bczwijndrecht.be  

Jeugd Patrick van den Bemt 
Katrien Meiresonne jeugdtornooien 
Email:  jeugd@bczwijndrecht.be 

Recreanten Anja Jordaens 
Fons Janssens 
Email:  recreanten@bczwijndrecht.be 

Senioren 50+ Lucienne Mous 
Anja Jordaens 
Fons Janssens 
Herman Claessens 
Email: senioren@bczwijndecht.be  

Competitie Tom Willems 
Email:  competitie@bczwijndrecht.be  

Evenementen Tbd 
Email:  evenementen@bczwijndrecht.be  
Peter Dewulf 
Email:  evenementen@bczwijndrecht.be  

Raad van Bestuur

Voorzitter Penningmeester Secretaris Dagelijks Bestuur

Sportieve 
Commissies

Recreanten Senioren 50+ Jeugd Competitie Tornooien

Evenementen Materiaal

Financieel
Commissaris

Sportraad Privacy & GDPR

mailto:penningmeester@bczwijndrecht.be
mailto:secretariaat@bczwijndrecht.be
mailto:privacy@bczwijndrecht.be
mailto:financieelcommissaris@bczwijndrecht.be
mailto:jeugd@bczwijndrecht.be
mailto:recreanten@bczwijndrecht.be
mailto:senioren@bczwijndecht.be
mailto:competitie@bczwijndrecht.be
mailto:evenementen@bczwijndrecht.be
mailto:evenementen@bczwijndrecht.be
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Tornooien Tbd 
Email: toernooi@bczwijndrecht.be  

Sportraad Patrick van den Bemt 
Fons Janssens 

Effectieve leden 
Effectieve Leden voor Badmintonclub Zwijndrecht vzw zijn: 

• Baeyens Kristof 

• Claes Vicky 

• De Greef Wendy 

• De Langhe Ronny 

• Devroe Kathleen 

• Graff Danny 

• Janssens Patricia 

• Jordaens Anja 

• Janssens Fons 

• Quaghebeur Vivianne 

• Van den Broeck Francis 

• Van Hoof Gitta 

• Van den Bemt Patrick 

• Van den Branden Bart 

• Van Tilborgh Bart 

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+”. 

Het lidgeld van deze groep is lager omdat zij enkel speelgelegenheid hebben op vrijdagnamiddag. 

“Senioren 50+” die ook op andere speelmomenten willen komen spelen, betalen de 

recreantenbijdrage. 

De spelers categorie “Jeugd” is voor alle jeugdspelers die geen volwassencompetitie spelen. Voor de 

volwassencompetitiespelers van de jeugd wordt de bijdrage voor categorie “competitiespelers” 

gevraagd. 

De ledenbijdragen voor het seizoen 2018-2019 zijn door goedkeuring op de laatste Algemene 

Vergadering geïndexeerd met 5 Euro en bepaald als volgt: 

Categorie Lidgeld per seizoen 

Jeugd 100,00 Euro 

Recreanten 85,00 Euro 

Senioren 50+ 70,00 Euro 

Competitiespelers 125,00 Euro 

 

Na nieuwjaar rekenen we de ledenbijdragen steeds aan halve prijs tot einde juni. 

mailto:toernooi@bczwijndrecht.be
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Aansluitingen in de loop van de maanden mei en juni worden uiteraard aanvaard, die nieuwe leden 

zullen dan een volledige seizoen bijdrage aangerekend krijgen en dus alvast het eerste seizoen 

betalen volgend op de maanden mei en juni ; eventuele indexeringen van het lidgeld zullen dan in de 

loop van juli/augustus opgevraagd worden bij desbetreffende nieuwe leden. 

Bij heraansluiting krijgen de leden geen korting meer op de jaarlijkse bijdrage aangezien deze 

administratie veel te arbeidsintensief was. Deze korting is vervangen door een gift van shuttles (voor 

volwassenen 1 koker veren of 2 kokers plastiek, voor jeugd wordt deze zomer nog bepaling gedaan), 

deze shuttles worden zeer strikt toegekend aan alle leden die een heraansluiting doen en hun 

ledenbijdrage VOOR 15 augustus op de clubrekening staat, zonder uitzondering. Dit geldt uiteraard 

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 

o Minibad opleidingstraject (http://www.badmintonvlaanderen.be/page/27408/MiniBAD) 

o Kyu opleidingstraject (http://www.badmintonvlaanderen.be/page/27409/KYU)  

• Indien lidgeld op rekening van de club staat voor 15 augustus 

o Recreanten : 2 kokers plastieken shuttles of 1 koker veren (keuze mee opgeven bij 

overschrijving lidgeld) 

o Senioren 50+ : 1 koker plastieken shuttles 

o Competitie : 2 kokers plastieken shuttles of 1 koker veren (keuze mee opgeven bij 

overschrijving lidgeld) 

o Jeugd : nog te bepalen 

• T-shirt van de club voor jeugd & volwassenen 

o In mei/juni is er een passessie geweest voor nieuwe T-shirts, levering wordt verwacht begin 

september 

o Er zal in de loop van het seizoen een nieuwe passessie worden voorzien gevolgd door een 

nieuwe bestelling voor diegenen die nog geen nieuw T-shirt hebben 

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 a.u.b. 

• Racket 

• Sportkledij 

• Indoorsportschoenen  

• Deelname evenementen 

• Tornooien volwassenen 

• Trainingen volwassenen 

DIENSTEN VERLEEND DOOR CLUB 

http://www.badmintonvlaanderen.be/page/27408/MiniBAD
http://www.badmintonvlaanderen.be/page/27409/KYU
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• 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 

Sportverzekering 
Onze aangesloten leden zijn automatisch verzekerd voor ongevallen tijdens alle clubactiviteiten. 

Indien een van onze leden een sportongeval zou voorhebben kan een ongevalsaangifteformulier van 

onze website www.bczwijndrecht.be worden gedownload. Dit formulier dient zo snel mogelijk door 

de geblesseerde worden ingevuld, alsook het attest bij het document dat door de onderzoekende 

arts dient te worden vervolledigd. Dit totale pakket moet zo snel mogelijk opgestuurd worden naar 

de verzekeringsmaatschappij, dewelke zeer snel een bevestiging van dossieropening verstuurt. 

Alle kosten die niet worden terugbetaald (remgeld) door het ziekenfonds kunnen worden geclaimd, 

dus ook zalf, bandages, … Vraag bij de apotheek steeds een attest dat de uitgave te maken heeft met 

een verzekerd sportongeval, dit wordt dan gemeld op het kasticket. 

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 – 22:00 12 Vrij speelmoment Volwassenen recreanten 
Volwassenen competitie 

 22:00 – 23:00 4 Vrij speelmoment Volwassenen recreanten 
Volwassenen competitie 

Woensdag 15:30 – 17:00 4 Training Beginnende jeugd +11 

Donderdag 20:30 – 23:00 4 Vrij speelmoment Volwassenen (0) 

20:30 – 21:30 4 Training volwassenen recreanten 

20:30 – 22:00 4 Training volwassenen competitie 

Vrijdag 
 

15:00 – 17:00 4 Training 
Vrij speelmoment 

Senioren 50+ 

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

18:30 – 19:30 8 Training Jeugd -13, -15, -17 en -19 

Zondag 10:00 – 12:00 8 Vrij speelmoment Volwassenen recreanten 
Volwassenen competitie 

http://www.bczwijndrecht.be/


 

BC Zwijndrecht vzw. - Informatiebrochure 2018 – 2019 n° 1 

 

8 

woensdag 11 juli 2018 

 10:00 – 11:00 4 Training Jeugd -9 en -11 

 11:00 – 12:00 4 Training Jeugd -13, -15, -17 en -19 

 10:00 – 12:00 4 Training Jeugd selectie 

 16:00 – 19:00 8 Competitie Competitiewedstrijden 

• Volwassenen (0) 

o Indien geen training van 20:30 tot 23:00 op 4 terreinen 

o Indien recreantentraining van 20:30 tot 21:30 op 1 terrein, van 21:30 tot 23:00 4 terreinen 

o Indien competitietraining van 20:30 tot 22:00 op 1 terrein, van 22:00 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 

• Jeugd : tijdens de schoolvakanties is er geen training voorzien. Telkens is zowel de vrijdag alsook de 

zondag 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 

Trainingen 

TRAININGSKALENDER –  JEUGD 

De jeugdtrainingen gaan steeds van start de week na ons internationaal tornooi.  

• De dinsdagtrainingen gaan van start op 18 september 2018 

• De woensdagtrainingen gaan van start op 12 september 2018 

• De vrijdagtrainingen gaan van start op 14 september 2018 

• De zondagtrainingen gaan van start op 16 september 2018 

Op volgende data is er geen training voorzien : 

• Deze datums zijn nog niet gekend 

• Vanaf 01 mei 2019 

TRAININGSKALENDER –  RECREANTEN 

We trachten zoals in het voorbije seizoen zowel voor de beginnende alsook de gevorderde 

recreanten trainingen aan te bieden. 

Deze trainingen zullen gegeven worden door Katrien Meiresonne. 

Informatie aangaande deze trainingen worden jullie tijdig doorgestuurd alsook de 

inschrijvingsprocedures en bijdrages. 

TRAININGSKALENDER –  COMPETITIE 

Franky Weyn is gestopt met competitietraining. We zijn nog op zoek naar een structurele oplossing. 

TRAININGSKALENDER –  SENIOREN 

Aangezien deze trainingen gegeven door Fons Janssens het afgelopen seizoen een groot succes 

waren zetten we de ingeslagen weg voort en zullen we indien interesse nog enkele sessies aanbieden 

aan de senioren 50+. 
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Uiteraard mogen de huidige senioren 50+ reclame maken voor de clubactiviteiten en nieuwe leden 

aanbrengen. 

Tijdens de start en in de loop van het seizoen zal de trainingsbehoefte duidelijk worden en die als 

dusdanig ingepland worden. 

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 

Katrien Meiresonne Initiator Jeugd 
Volwassenen recreanten 

Nadine Vermeulen Initiator Jeugd 
Volwassenen senioren 

Franky Weyn Trainer A Jeugd 

Christoph Vermeiren Trainer B Jeugd 

Luc Geeraert Trainer A Jeugd 

Fons Janssens Niet gediplomeerd Senioren 50+ 

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. 

Jeugd MiniBad 
Onze club neemt actief deel aan de opleiding MiniBad voor de leeftijdsreeksen -9 

Jeugd Kyu 
Onze club neemt actief deel aan het opleidingstraject Kyu. De specifieke oefeningen worden 

geïntegreerd in de trainingen, tijdens de trainingen wordt de uitvoering van deze oefeningen 

bekeken en herhaaldelijke correcte uitvoering ervan beschouwd als een geslaagde test met een 

toekenning van het behalen van een gekleurde band als resultaat. 

Competitie 
BC Zwijndrecht vzw. treedt dit jaar eveneens op alle fronten ten strijde. Er zijn gemengde ploegen in 

competitie, gaande van 2de nationale tot 2de provinciale, herenploegen in provinciale, damesploegen 

in Vlaamse liga en provinciale en eveneens 3 seniorenploegen in gemengde en heren competitie. Er 

is nog 1 ploeg actief in de jeugdcompetitie -17. 

ZWIJNDRECHT 1G – 2D E NATIONALE GEMENGD 

Heren Dames 

Yves van Kerckhoven Elicha Van Looy 

Gert Priem Anouk Van Riel 

Wouter Testelmans Steffi Van de Vel 

Jean-Pierre Benjamin  
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Kris Ysenbaert (captain niet-speler)  

ZWIJNDRECHT 3G – 3D E PROVINCIALE 

Heren Dames 

Patrick van den Bemt Laura Luyten 

Jan Pauwels Merel Proost 

Bart Tiebos  

Tom Willems  

ZWIJNDRECHT 2D – 3DE PROVINCIALE 

• Kathleen Devroe 

• Emma D’Anvers 

• Katrien D’Anvers 

• Tomomi Mizutani

ZWIJNDRECHT 1H – 3D E PROVINCIALE 

• Bart van Tilborgh 

• Jan Peeters 

• Bart Van den Branden 

• Kristof Baeyens 

• Danny Graff 

• Tom Thierens 

ZWIJNDRECHT 2H – 4D E PROVINCIALE 

http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/draw.aspx?id=D93CDEDD-E515-4F16-B41E-

413173BDAC4C&draw=12  

• Patrick van den Bemt 

• Tom Willems 

• Jan Pauwels 

• Stijn Jacob 

• Bart Tiebos 

• Anton Dumez 

• Mattis Daneels 

ZWIJNDRECHT 1JH – PROVINCIALE JEUGD JONGENS -17 

Nog te bepalen 

ZWIJNDRECHT SENIOREN GEMENGD A 

Heren Dames 

Fons Janssens Katrien Meiresonne 

William Wouters Anja Jordaens 

Danny Graff  

ZWIJNDRECHT SENIOREN GEMENGD B 

Heren Dames 

Koen Soons Tomomi Mizutani 

Eddy Van Hemelrijck Vivianne Quaghebeur 

Herman Van der Meersch Patricia Janssens 

ZWIJNDRECHT SENIOREN HEREN B 

Heren  

Gino Heylen Dirk Van Hoye 

Gunther De Buysser Eddy Van Hemelrijck 

http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/draw.aspx?id=D93CDEDD-E515-4F16-B41E-413173BDAC4C&draw=12
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/draw.aspx?id=D93CDEDD-E515-4F16-B41E-413173BDAC4C&draw=12
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Activiteiten en evenementen 

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 

Start volwassenen 16 augustus 2018 om 20:00 

Start senioren 50+ 31 augustus 2018 om 15:00 

Internationaal Tornooi BC Zwijndrecht 08 en 09 september 2018  

Start jeugdtrainingen dinsdag 18 september 2018 

Start jeugdtrainingen woensdag 12 september 2018 

Start jeugdtrainingen vrijdag 14 september 2018 

Maand van de Sportclub jeugd 04 en 11 september 2018 19:00 - 20:00 

Maand van de Sportclub volwassenen 16 en 23 september 2018 10:00 - 12:00 

Maand van de Sportclub senioren 50+ 07 en 14 september 2018 15:00 - 17:00 

Provinciale kampioenschappen volwassenen Datum nog niet gekend 

Vlaamse kampioenschappen Datum nog niet gekend 

Sinterklaasfeest 30 november 2018 

Sportlaureaten Datum nog niet gekend 

Recreantentornooi i.s.m. PBA 13 januari 2019 

PBA jeugdtornooi BC Zwijndrecht vzw 03 februari 2019 

Clubdag BC Zwijndrecht vzw Datum nog niet gekend 

Nieuwjaarsreceptie BC Zwijndrecht vzw Datum nog niet gekend 

SVS Schoolsport jeugd Datum nog niet gekend 

Belgische kampioenschappen jeugd Datum nog niet gekend 

Provinciale kampioenschappen jeugd Datum nog niet gekend 

Belgische kampioenschappen volwassenen Datum nog niet gekend 

Belgische kampioenschappen senioren Datum nog niet gekend 

Kerststage jeugd Geen activiteit dit seizoen 

Paasstage jeugd Geen activiteit dit seizoen 

EXTRA ACTIVITEITEN 

In het verleden hebben we al enkele initiatieven kunnen uitwerken of ondersteunen. Ideeën vanuit 

de ledengroepen zijn van harte welkom, wij staan open voor elk haalbaar initiatief. 

  

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

Badminton Europe http://www.badmintoneurope.com/  

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

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

 

  

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/
http://www.badmintoneurope.com/
http://www.worldbadminton.com/
http://www.bloso.be/Pages/Home.aspx
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Erkende Sportlabels 
Drager Logo 

BC Zwijndrecht vzw 

 
Badminton B+ 

 
Minibad 

 
PBA 

 
Bloso Sporclub award 

 
Yonex Belgian Junior Master Circuit 

 
Kyu 

 

Badminton Vlaanderen 

 

Belgische Badminton Federatie 

 

 

 

http://kwal.org/kyu/
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Onze sponspors 
Onze sportclub dankt volgende sponsors om dit seizoen opnieuw een bijdrage te leveren aan onze 

club. 

 

 

 

 

  


