St-Niklaas , 01 juni 2016

INLICHTINGEN JEUGD
Onze jeugd wordt ingedeeld volgens niveaus en leeftijd en spelen als volgt:
1. Woensdag namiddag, sporthal De Klavers te Belsele , beginnende jeugd .
Van 15.00 tot 16.30 uur voor de 9 tot 12 jarigen (groep 2)
Van 16.30 tot 18.00 uur voor de 13 tot 17 jarigen (groep 3 )

- lidgeld 85 €
- lidgeld 85 €

2. Woensdag namiddag, sporthal De Witte Molen te St-Niklaas , voor volgende groepen:
Van 18.00 tot 20.00 uur voor 10 tot 17 jarigen gevorderden (groep 4/5 ) - lidgeld 110 €
3. Donderdag , sporthal O.L.Vrouw Presentatie te St-Nikklaas
Van 18.00 tot 20.00 uur voor 10 tot 17 jarigen gevorderden. (groep 4/5) - lidgeld 110 €
4. Zaterdagvoormiddag, sporthal De Witte Molen te Sint-Niklaas, beginnende jeugd
Van 09.30 tot 11.00 uur voor 9 tot 12 jarige ( groep 1 )
Van 09.30 tot 11.00 uur voor 6 tot 8 jarige Bad-miniton

- lidgeld 85 €
- lidgeld 85 €

Het seizoen start op woensdag 31 augustus 2016 tot eind mei 2017
Naast deze trainingsmogelijkheden is er ook nog de jeugdcup : dit is een soort
regelmatigheidcriterium dat 1keer/maand wordt georganiseerd. Iedereen die is
aangesloten in onze club kan hieraan op vrijwillige basis deelnemen. Bij aansluiting in de
club ontvangt iedereen hiervan een kalender.
Wij geven steeds geleidde training door gediplomeerde trainers en dit van september tot
eind mei , exclusief examenperiodes en schoolvakanties.
In het lidgeld is begrepen: -

De aansluiting in de club
Verzekering bij B.V.( badminton Vlaanderen )
Aansluiting bij B.V.
Racket en shuttles gedurende de training
Begeleiding door gediplomeerde trainers.

Jeugdspelers die interesse tonen mogen tweemaal komen proberen alvorens ze beslissen
aan te sluiten. Ze mogen dan desgewenst een racketje gebruiken.
Hopelijk mogelijk wij jullie begroeten op één van onze trainingen
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