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Informatiebrief recreanten 
este badmintonvrienden, via deze brief proberen wij u een zo goed mogelijk beeld te 

geven van de mogelijkheden binnen onze club. Indien er na het lezen van dit bericht nog 

onduidelijkheden zijn kan u altijd een mailtje sturen naar davbauwens@gmail.com. Graag 

ontvangen wij ook ieders e-mailadres omdat onze nieuwsbrieven enkel digitaal worden 

rondgestuurd. Veel badmintonplezier! 

Waar en wanneer 

Elke zondagochtend recreatiebadminton 

Van 10.00u tot 12.00u in het Sportcomplex Lokeren (Sportlaan 2 – Lokeren) vindt het 

speelmoment voor recreanten plaats waar de 50+’ers ook steeds welkom zijn! Het seizoen 

loopt van september tot eind juni. Uitzonderingen: geen speelmogelijkheid op feestdagen of 

tijdens tornooien (dit kan je nagaan op onze website www.lokersebc.be). 

Elke vrijdagavond badminton 

Van 21.00u tot 23.30u in het Sportcomplex Lokeren (Sportlaan 2 – Lokeren). Het seizoen loopt 

van half augustus tot eind juli. Uitzonderingen: geen speelmogelijkheid op feestdagen. 

Lidgeld 

Alle nieuwe spelers mogen 2 keer vrij komen proberen zonder zich aan te sluiten. De club stelt 

(indien nodig) ook badmintonrackets & shuttles ter beschikking. Indien het je bevalt kan je het 

aansluitingsformulier invullen op de site (http://lokersebc.be/onze-club/lidgeld/) – klink op: 

online formulier. 

Een aansluiting als recreant van september tot eind december kost € 40. In december 

ontvang je een hernieuwingsbrief van het lidgeld van € 75 per kalenderjaar. Van dan af ben 

je speelgerechtigd van januari tot eind december. Voor wie in januari aansluit is het lidgeld 

gewoon € 75. Per bijkomend gezinslid (met eenzelfde adres) krijg je telkens € 5 korting. 

Het lidgeld dient overgeschreven te worden op de rekening van de Lokerse BC vzw. 

Everslaarstraat 155 – 9160 Lokeren 
IBAN : BE74 3930 1329 0507 
BIC : BBRU BE BB 
MEDEDELING : “Lidgeld 2019 + naam speler + R” 
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Initiatielessen 

Tijdens het seizoen worden enkele initiatielessen gegeven op zondagochtend. Wie dat wenst 

kan zich hier gratis bij aansluiten. Op dinsdagavond zijn er ook wekelijkse trainingen voor 

competitiespelers. Hier is een bepaald instapniveau voor nodig. Indien je de overstap wil 

maken naar competitief badminton geef ons zeker een seintje. 

Contactpersoon 

Verantwoordelijke voor de recreanten: Guy De Paepe. Hij zal je helpen bij je eerste stappen 

binnen de club en uitleggen hoe alles in zijn werk gaat. Contactmogelijkheden: gsm: 

0473/71.08.76 – mail: guy.depaepe@scarlet.be. 

Voorzitter van de club: Bauwens David (gsm:  0478/28.06.81 – mail: davbauwens@gmail.com).

Wat te doen bij een sportongeval? 

Ieder aangesloten lid en iedereen die komt kennismaken wordt verzekerd via de verzekering 

van Badminton Vlaanderen (de bond). Laat ons hopen dat het niet gebeurt maar stel dat je 

het nodig hebt kan je de verzekeringspapieren downloaden via de blauwe balk op onze 

website (http://lokersebc.be/onze-club/verzekering/). Je kan de verzekeringspapieren ook 

opvragen via de verantwoordelijke van je speelmoment. 

Alle info over de Lokerse Badmintonclub 

De Lokerse Badmintonclub behoort bij de grotere badmintonclubs van België en verenigt 

ongeveer 400 spelers. Wij zijn een badmintonvereniging die badminton wil aanbieden op alle 

niveaus. Van beginnende recreant tot topsporter, van jong tot oud. Indien je meer wil weten 

over onze club verwijzen we je graag door naar onze website www.lokersebc.be. In de 

blauwe balk onder “Onze club” kan je de volledige werking raadplegen. Ook voor onze 

clubkledij kan je terecht op onze website via de link in onze rechterkolom. Bekijk zeker ook 

onze activiteitenkalender. Om de samenhorigheid te versterken en onze clubkas te spijzen 

organiseren we héél wat activiteiten waar we hopen iedereen te mogen verwelkomen. Wij 

wensen je alvast veel speelplezier!  


