BADMINTON JEUGD VAG EVERGEM BC
Badmintonclub VAG Evergem BC start met jeugdwerking vanaf 10 januari 2018.
WAAR: Sporthal Evergem
Kapellestraat 75
9940 Evergem
WANNEER: elke woensdag van 13u – 14u (niet in de schoolvakanties)
WIE: jongens en meisjes vanaf 8 jaar – 16 jaar
Tijdens een training leren de kinderen spelenderwijs het spel en techniek van de badminton kennen. Deze
worden verzorgd door Carlos: een gemotiveerde trainer die de leerlingen op een toffe manier leert
badmintonnen. Wens je deel te nemen dan kan dit met de juiste sportschoenen, sportkledij en flesje water..
Momenteel kan de club jullie voorzien van een badmintonraket en shuttles voor een 3-tal lessen. Nadien
vragen wij jullie een eigen badmintonraket en pluimpjes aan te schaffen.
Deze kunnen via de club aangekocht worden.
Voor €2 per les kunnen jullie deelnemen aan een 2 tal oefenlessen, nadien vragen wij lid te worden van
onze club. Het lidgeld bedraagt €30 voor de resterende tijd van het seizoen. Dit seizoen loopt tot en met
13 juni 2018.
Voor het volgende seizoen 2018 – 2019 zal het lidgeld waarschijnlijk €60 bedragen. Dit loopt dan van
half augustus 2018 tot en met half juni 2019.
BETALING Lidgeld:
Gelieve het bedrag te storten op BE63 9730 2027 0408 met vermelding van naam en geboortejaar.
KORTING: Heel wat ziekenfondsen steunen de actieve jonge sporters d.m.v. gedeeltelijke
terugbetaling van het lidgeld. Vraag dit zeker na bij je mutualiteit!
Er is ook mogelijkheid om vrij te spelen op dinsdag en woensdag van 20u –22u.
Enkele malen (niet wekelijks) op zaterdag van 09u00 – 11u00.
De uren op donderdag, van 20u -23u worden grotendeels ingenomen door de competitieploegen. Jullie
kunnen dan wel eens komen supporteren en kijken hoe jullie het gaan doen als je later groot bent!
Voor info kan je steeds terecht bij Carine Van Driessche 0474/20 61 06
Via mail carinevandriessche@hotmail.com of op onze site www.vagevergembc.be
Sportieve groeten,
Bestuur VAG Evergem BC
Carine

