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INFOBLAD SENIOREN

VOOR NIEUWE
SENIORLEDEN
VAN BC GEMERT.

Voorzitter: Peter Somers
Secretaris: Anita van Vugt
Penningmstr: Piet Joosten
Lid: Astrid Bogaards
Lid: Lisette vd Ligt (VCL)
Lid: Judith van Eemeren
Lid: Jovannie van Rooij

J eug dc om m i s s i e
Voorzitter :Astrid Bogaards

HOOFDTRAINER : Vacature
JEUGDTRAINER: Roos Verhoeven

S eni or enc om m i s s i e
Voorzitter: Lisette vd Ligt
(VCL)
Lid : Astrid Bogaards
Lid : Vacature
Lid: Nicole Verwijst
Lid: Rianne v.d. Elzen
TRAINER : vacature

Sporth al M olenbro ek
Sportlaan
5421SK Gemert
Tel: 0492-364858
www.bcgemert.nl

TRAINING
Maandagavond:
18.30 – 23.00 uur
Jeugd: 18.30-20.00
Senioren: 19.30-22.30 uur

WELKOM bij onze badmintonclub BC Gemert!
BC Gemert is een vereniging die
bijna 50 jaar geleden is gestart.
Momenteel telt ze 75 leden.
De badmintonsport is een
dynamische sport voor jong en oud
waarbij snelheid, souplesse en
spelinzicht de voornaamste
ingrediënten zijn.
BC Gemert streeft naar een
evenwichtige verdeling tussen
gezelligheid en competitieve aspecten.
Om dit doel te bereiken wordt naast de
mogelijkheid om recreatief te
badmintonnen, ook gestreefd naar een
vertegenwoordiging van alle leeftijden
in de bonds- competitie. De manier
waarop gespeeld wordt is prestatief
maar binnen de grenzen van het
amateurniveau. Plezier en teamgeest
ondersteunen dit in belangrijke mate.
BC Gemert kent twee geledingen,
jeugd en senioren en deze zijn
weer onderverdeeld in
competitiespelers en recreatieve
spelers. Recreatieve spelers:
hieronder worden leden van de
vereniging verstaan die geen
competitie spelen. De opkomst is
vrijblijvend. In overleg kunnen
recreanten meedoen met de
trainingen van de competitiespelers.
Competitiespelers: hieronder worden
verstaan spelers die streven naar een
verhoging van hun
badmintonvaardigheden passend bij
hun eigen talent en deelnemers aan de
bondscompetitie.
Voor hen verzorgt BC Gemert training.

De bondscompetitie wordt gespeeld bij
de
HBB
wat staat voor Helmondse
Badmintonbond (zie www.hbbond.nl). De
HBB is een zelfstandige overkoepelende
badminton-organisatie in Oost Brabant,
waarbij ca. 25-30 badmintonverenigingen
uit het gebied Helmond - Eindhoven zijn
aangesloten.
De seniorencompetitie vindt plaats op
woensdag- of donderdagavond en een
enkele keer op zondag overdag. Er zijn
verschillende klassen binnen de HBB,
zodat er voor iedereen de kans is om
mee te spelen. Elke verenigingslid kan
deelnemen en tevens lid zijn van andere
bonden naast de HBB als NBB, RBB en
BBF. (Meld dit alsjeblieft bij opgave voor
de competitie!)

Kader: zijn leden van de vereniging die
zich op vrijwillige basis inzetten voor
onze vereniging. BC Gemert kan niet
levensvatbaar
zijn
zonder
deze
mensen.
Men
wordt
voor
vrijwilligersfuncties benaderd of men kan
zichzelf aanmelden. Inhoudelijk zijn het
technische
of
organisatorisch
ondersteunende activiteiten.
Contributie: naast inschrijfgeld van € 5,wordt de contributie via
automatische
incasso per 3, 6 of 12 maanden betaald.
Voor senioren is de jaarlijkse contributie €
152,- (per december 2012).

Deelname
bondscompetitie
Aan het eind van elk
seizoen, omstreeks

Toelichting op de algemene gang van zaken op de
trainingsavond van BC Gemert

februari - maart, kun je
aangeven dat je ook
competitie wilt gaan
spelen. Dit schept
enkele verplichtingen,
zoals training volgen en
wedstrijden spelen

Onze maandagavond start met de
junioren van 18:30 uur tot 20:00
uur. Deze tijd is exclusief
gereserveerd voor de juniorleden
die dan training en begeleiding
ontvangen.

tegen andere verenigingen die aangesloten
zijn bij de HBB (Helmondse Badminton
Bond). Deze competitie
wordt gespeeld op
woensdag- en de

De senioren kunnen de hal in vanaf
19:30 uur. De zaal met 12 banen is
open tot
22:30 uur waarbij vanaf
22:00 uur een halve zaal
beschikbaar is.

donderdagavond in
Helmond.

Algemeen
Heb je vragen omtrent
deelname aan
toernooien, competitie,
clubkampioenschappen
of omtrent onze
vereniging, kom gerust
naar ons toe.

In principe wordt een klok
ingesteld om er voor te zorgen dat
spelers rouleren.
De klok zal worden ingesteld op
20 min. Na deze 20 minuten dienen
alle spelers de banen te verlaten om
nieuwe wedstrijden/ partijen samen
te stellen.

Degenen die wegens drukte niet
gespeeld hebben tijdens de
afgelopen 20 minuten mogen in
ieder geval de volgende ronde weer
de banen op.
Diegenen voor wie een ronde geen
plaats is of die tijdelijke niet willen
spelen, kunnen in de kantine of op
de banken aan de muurzijde
plaatsnemen.
De opvang en begeleiding van
nieuwe leden geschiedt door een
van de volgende personen Judith
van Eemeren en Astrid Bogaards.

Veel badmintonplezier!

