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Weekoverzicht
(sporthal ‘de hernekouter’, Hernekouter 1 te 1540 Herne)

Speeldagen

Speeluren

Dinsdag

18u00
18u00
18u00
16u30
18u00

tot
tot
tot
tot
tot

Doelgroep

19u00
19u30
21u00
18u00
19u30

Competitieve jeugd U15 en U17
G-badminton
Volwassenen (+16 jaar)
Woensdag
Recreatieve jeugd U8 en U11
Recreatieve jeugd U13
Competitieve jeugd U11 en U13
Donderdag
18u00 tot 19u30
Recreatieve jeugd U15 & U17
18u00 tot 22u30
Volwassenen (+16 jaar)
Vrijdag
16u30 tot 19u00
Vrijdagspelers
17u30 tot 19u00
Competitieve jeugd U11, U13, U15 en U17
Zaterdag
09u10 tot 10u00
Multimove groep 1
10u10 tot 11u00
Multimove groep 2
Zondag*
18u00 tot 21u00
Volwassenen (+16 jaar) + Competitie
* vanaf de eerste zondag van september t.e.m. de laatste zondag van maart.

Jeugd en multimove
Vanaf de eerste zaterdag van september kunnen kinderen van 3 t.e.m. 5 jaar bij
ons terecht voor multimove: een gevarieerd bewegingsaanbod specifiek voor jonge
kinderen.
Voor kinderen van 6 t.e.m. 16 jaar voorzien we jeugdtrainingen badminton. Dit op
ieders niveau en ambitie. Zo maken we een onderscheid in competitieve en
recreatieve jeugd.
Jaarlijks zijn er verder ook nog 2 sportstages en 1 kamp.
-

2de week paasvakantie: multimove & badminton stage
1ste week van augustus: badminton kamp (internaat)
Laatste week van augustus: badminton stage

Voor meer informatie i.v.m. de jeugdwerking of multimove kan u contact opnemen
met jeugdcoördinator Lode Vanholder.
GSM: 0472/47.14.27
Mail: lode@bcherne.be
website : www.bcherne.be – rekeningnummer : KBC 734-1311548-20
secretariaat : Laetitia Kerckx – Statiestraat 73, 1570 Tollembeek
(0474)99 37 56 – e-mail : secretariaat@bcherne.be

www.bcherne.be

Badmintonclub Herne vzw
Badmintonclub Herne werd opgericht als feitelijke vereniging in 1982 en is
aangesloten bij de overkoepelende Badminton Vlaanderen (voorheen VBL). In
augustus 2012 werd BC Herne een vzw.
De missie van BC Herne is duidelijk: "badminton: sport voor allen". Daarbij wordt
gestreefd naar een gezonde mix tussen competitief en recreatief badminton. Zo kent
onze club een aparte jeugdwerking en sinds 2000 werd gestart met een
seniorenwerking voor 50-plussers. Sinds maart 2012 biedt de club tevens Gbadminton aan, badminton voor personen met een beperking. Tenslotte is er dan
sinds 2018 ook een multimove aanbod voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar.

Hoe lid worden?
Nieuwe leden kunnen vrij komen spelen en mogen 3 maal gratis aan de slag. Heb je
de smaak te pakken dan kan je een jaarabonnement nemen dat loopt van augustus
tot en met juni.
In elk abonnement zitten 3 kaarten inbegrepen ter waarde van 15 euro voor ons
eetfestijn. Bij een familieabonnement zijn er 9 kaarten inbegrepen.
Volwassenen (vanaf 16 jaar)

135 euro
inclusief 3 kaarten eetfestijn

Vrijdagspelers en G-badmintonspelers

70 euro
inclusief 3 kaarten eetfestijn

Jeugd: recreatieve spelers (1 training per week)

110 euro
inclusief 3 kaarten eetfestijn

Jeugd: competitieve spelers (2 trainingen per
week)
Jeugd: multimove (1 training per week)
Familieabonnement

145 euro
inclusief 3 kaarten eetfestijn

105 euro
inclusief 3 kaarten eetfestijn
360 euro
inclusief 9 kaarten eetfestijn

De betaling doe je via overschrijving met vermelding van “lidgeld“ gevolgd door je
naam en voornaam en dit op rek.nr. BE28 734 1311548 20 van BC Herne.
Wie sport- en cultuurcheques van Sodexo of ACCOR ontvangt via zijn werkgever, kan hiermee
ook bij BC Herne terecht om zijn lidgeld te betalen! Voor meer info hieromtrent kan je terecht
op het BCH-secretariaat: secretariaat@bcherne.be
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