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Gezellig een shuttletje slaan
Veel mensen hebben wel eens gebadmintond op de camping of op straat. Het liefst met
mooi weer en met niet al teveel wind. Gewoon gezellig een shuttletje met elkaar overslaan.
Als sport is badminton toch even anders. Je speelt het in een zaal, op een veld, er zijn
spelregels en je gebruikt verschillende soorten slagen. Maar bij Badmintonclub Hoevelaken,
kort gezegd BCH, komt één ding overeen met het “camping badminton” en dat is
gezelligheid.
Gezelligheid en sportiviteit staan bij onze vereniging hoog aangeschreven. Wij willen graag
een vereniging zijn waar jong en oud zich thuis voelt en waar je zowel recreatief als
competitief de badmintonsport kunt beoefenen.
Met dit boekje willen wij je kennis laten maken met onze vereniging en hopen we je
interesse te wekken om eens een kijkje te komen nemen op onze speelavonden in
Sportcomplex De Slag.

Historie
Badmintonclub Hoevelaken is opgericht op 22 oktober 1971 als sectie van de Sportclub
Hoevelaken. Er werd toen nog in sportzaal Ridderspoor op 3 banen gespeeld. In 1972
werden we een zelfstandige vereniging.
Door de vele activiteiten groeide de club. Clubkampioenschappen en toernooien werden
georganiseerd door de enthousiaste leden. Dankzij een goede organisatie en inzet van leden
ontstond er een vereniging die veel aantrekkingskracht uitoefende op de mensen in
Hoevelaken om badminton te gaan spelen.
Na de opening van Sportcomplex De Slag in 1985, kon de vereniging zich verder ontplooien.
We gingen van 3 naar 7 banen.
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Doel
Het doel van BCH is de bevordering van de badmintonsport waarbij gezelligheid en
sportiviteit belangrijk zijn. BCH is een club waar jong en oud op zowel recreatief als
competitief niveau een betaalbare sport kunnen uitoefenen.
Wij willen graag activiteiten voor de leden organiseren in een gezellige en veilige omgeving.
Daarnaast willen wij voldoende ruimte aanbieden om de badmintonsport uit te oefenen en
zorgen voor een zich steeds aanvullend ledenbestand.
Jeugd
Om met badmintonnen te kunnen beginnen moeten kinderen 8 jaar oud zijn. Op de
woensdagavond speelt en traint de jeugd van 18.00 uur tot 20.00 uur onder begeleiding van
de jeugdcommissie en de trainers.
Uit de kinderen die graag competitie willen spelen wordt een aantal
competitieteams samengesteld. De competitie thuiswedstrijden worden
op zaterdagmiddag gespeeld in Sportzaal De Dissel te Hooglanderveen.
De uitwedstrijden worden op zaterdag of zondag gespeeld.
Voor de jeugd worden er verder clubkampioenschappen en interne
toernooien georganiseerd. Sinds 2000 wordt er ook een toernooi
georganiseerd voor alle basisschoolkinderen uit Hoevelaken en
Nijkerkerveen: het schoolbadmintontoernooi.
Tegen het einde van het seizoen wordt er voor de jeugd een dagje uit georganiseerd.

Senioren
Vanaf 18 jaar behoor je tot de senioren van onze club. Er is geen maximum leeftijd, je kunt
net zolang blijven badmintonnen als je denkt dat goed voor je is.
Als senior kun je recreatief badmintonnen maar het is ook mogelijk om ingedeeld te worden
bij een team van de regiocompetitie of een team van de najaars- of voorjaarscompetitie.
Voor beide soorten competitie moet je ingeschreven worden.
Op woensdagavond is de zaal voor senioren beschikbaar van 20.00-22.00 uur.
Deze avond kunnen zowel beginners als gevorderden en competitiespelers, training volgen.
Trainingen worden door ervaren trainers verzorgd.
Op vrijdagavond van 20.00-22.30 uur worden de competitie thuiswedstrijden gespeeld en
zijn er banen vrij om recreatief te badmintonnen.
Tijdens een speelavond wordt er gespeeld in rondes van 20 minuten, waarna een zoemer de
volgende ronde aangeeft. Voor elke ronde dient afgehangen te worden op het labelbord.
Op dit bord wordt ook de baanindeling tussen recreatief spelen, training en
competitiespelen aangegeven.
Ook voor de senioren worden er clubkampioenschappen en toernooien georganiseerd en ter
afsluiting van het seizoen een barbecue.
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Accommodatie
In Sportcomplex De Slag hebben wij 7 banen tot onze beschikking op woensdag en
vrijdagavond. Er zijn twee kleedkamers, een heren en een dameskleedkamer, waar na het
sporten ook gedoucht kan worden. Voor een drankje of een hapje is iedereen welkom in het
ernaast gelegen Sportcafé De Slag.
De speeldata waarop wij gebruik maken van De Slag zijn te vinden op de website.

Wat heb je nodig?
In de eerste plaats heb je zaalschoenen of badmintonschoenen nodig. Voor het snelle
voetenwerk is goed schoeisel zeer belangrijk, niet in de laatste plaats om blessures te
voorkomen.
De sportkleding moet lekker zitten en vocht opnemen. Om niet te koud te beginnen en om
na de inspanning niet te snel af te koelen is het aan te raden om een trainingspak of een
joggingbroek met een trui mee te nemen.
Natuurlijk heb je ook een racket nodig. Het racket moet niet te zwaar zijn en het moet een
handvat hebben dat bij jou past. Een goed racket hoeft helemaal niet duur te zijn. Advies of
informatie kun je altijd inwinnen op één van de speelavonden.
Shuttles worden door de club verzorgd. Per baan is er altijd een goede shuttle aanwezig.
Mocht deze niet goed zijn dan kan er altijd om een nieuwe gevraagd worden bij de
baancommissie. Na afloop van de wedstrijd dient de shuttle weer in het mandje, dat naast
iedere baan ligt, gelegd te worden.
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De toernooicommissie
Zoals de naam al doet vermoeden is de toernooicommissie binnen BCH verantwoordelijk
voor de organisatie van allerlei toernooien in clubverband voor de seniorleden. Het
hoofddoel is om door middel van deze toernooien de leden op plezierige en sportieve wijze
de krachten met elkaar te laten meten. Hierbij is meedoen belangrijker dan winnen. Bij het
indelen van de wedstrijden wordt steeds rekening gehouden met de speelsterkte van de
deelnemers zodat ook beginnende leden kunnen meedoen en dan kunnen spelen tegen
gelijkwaardige tegenstanders.
In het voorjaar wordt het serieus, want dan worden de jaarlijkse clubkampioenschappen
gehouden. Hoewel het hier natuurlijk gaat om te bepalen wie in de diverse spelsoorten de
besten zijn, in onze club geldt ook hier dat meedoen belangrijker is dan winnen.

De Nieuwsbrief
We blijven graag op de hoogte van nieuws uit onze vereniging. Te denken valt
hierbij aan uitslagen van de competitie, kinderen die geboren worden,
verslagen van wedstrijden en nog veel meer nieuws. Een digitale nieuwsbrief
wordt dan ook een aantal keren per jaar naar alle leden verstuurd.

Het onderhoud van het racket
Is je racket toe aan een nieuwe bespanning of heeft je handgreep nieuw grip nodig dan kun
je een afspraak maken met één van onze leden, Bert van de Poll. Hij kan ervoor zorgen dat
je racket weer helemaal in orde is. Voor een overzicht van de kosten verwijzen we naar onze
website.
Sponsors
Sponsors dragen bij aan het financieel mogelijk maken van diverse activiteiten binnen onze
vereniging zoals bijvoorbeeld het schoolbadmintontoernooi en de kleding van de
competitieteams.
Wil jij als nieuw lid met jouw bedrijf ook sponsor worden van onze vereniging dan kan dat.
Het is ook mogelijk om je bedrijfsnaam niet direct aan een activiteit te verbinden, maar aan
de club als geheel . Neem dan contact op met het bestuur. Natuurlijk wordt jouw bedrijf dan
ook vermeld op onze website.
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Organisatie
Badmintonclub Hoevelaken is een vereniging. De statuten zijn notarieel vastgelegd en er zijn
reglementen opgesteld. Elk jaar wordt er één Algemene Ledenvergadering gehouden om het
beleid en het financiële jaar te toetsen. De leden zelf vormen het bestuur. Vrijwilligers voor
bestuursfuncties, die de BCH een warm hart toedragen, zijn altijd welkom!
Met zijn allen streven we er naar dat de club gezellig, sportief en uitermate ontspannend
blijft.

Lid worden
Het gehele jaar kun je je aanmelden. Aanmelden gebeurt door middel van het invullen van
het inschrijfformulier en de toestemmingsverklaring . Dit is ook verkrijgbaar bij de
ledenadministratie of te downloaden van de website. Wil je nadere informatie, stuur dan
een mailtje naar info@bchoevelaken.nl of kom op woensdagavond naar de zaal. Iedereen
mag geheel vrijblijvend 2 maal proefspelen, leenrackets zijn beschikbaar in de zaal.
Het speelseizoen begint in september en wordt in juni afgesloten.
Het lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij schriftelijk, voor
1 november of 1 juli, wordt opgezegd bij de ledenadministratie.
(ledenadmin@bchoevelaken.nl)

Contributie
De contributie voor een seizoen is voor een seniorlid € 150,00 en voor een
juniorlid € 105,00.
Dit is inclusief de contributie voor de bond (Badminton Nederland) te weten € 10,50 per jaar
voor zowel de senioren als de junioren.
Er is een inschrijfgeld van € 10,00. Bij inschrijving in de loop van het speelseizoen wordt een
rekening tot het einde van het seizoen opgemaakt.

Privacybeleid
In ons privacybeleid lees je hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Het
privacybeleid is te vinden op onze website: www.bchoevelaken.nl.
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Ondergetekende meldt zich aan als lid van Badmintonclub Hoevelaken.
Achternaam en voorletters

: .....................................................................................................................

Roepnaam

: .....................................................................................................................

Adres

: .....................................................................................................................

Postcode en woonplaats

: ....................................................................................................................

Telefoon -of mobielnummer

: ....................................................................................................................

E-mailadres

: ....................................................................................................................

E-mailadres ouder/verzorger
bij jeugdleden

: ....................................................................................................................

Geboortedatum en geslacht

: ............................................................................................................M/V

Uw gegevens worden doorgestuurd naar Badminton Nederland waarna u een bondsnummer ontvangt.
Ons Privacybeleid is te lezen op de website: www.bchoevelaken.nl

Was u al eerder lid van een badmintonvereniging?
: nee / ja, naam vereniging ………………
Indien ja, speelde u competitie?
: nee / ja, welke klasse ..............................
Indien ja op een van bovenstaande vragen; uw bondsnummer is : ………………………………..
Ik koop een racket bij BCH à € 25,00.
O ja
O nee
De kosten voor de aanschaf van het racket worden in rekening gebracht tezamen met de inning van de contributie.
Graag willen wij van u weten hoe u in contact bent gekomen met BC Hoevelaken
O
via familie/vrienden/kennissen
O
via artikelen in de media
O
via internet (bijv. google of de site van gemeente Nijkerk)
O
anders nl. ………………………………………………
De contributie bedraagt voor een seniorlid € 150,00 en voor een juniorlid € 105,00.
Dit is inclusief de contributie voor de bond (Badminton Nederland) te weten € 10,50 per jaar voor zowel de senioren als de
junioren.
Er is een inschrijfgeld van € 10,00. Bij inschrijving in de loop van het speelseizoen wordt een rekening tot het einde van het
seizoen opgemaakt.
Het lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd tenzij schriftelijk wordt opgezegd bij de ledenadministratie.
Opzeggen kan voor 1 november, men is dan vanaf januari geen lid meer of voor 1 juli, men is dan vanaf augustus geen lid
meer. Het speelseizoen loopt van september tot en met juni.
Leden onder de 18 jaar dienen dit formulier door één van de ouders/verzorgers mede te laten ondertekenen.
Door ondertekening van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met het bovenstaande.
Handtekening:

Plaats:
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Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over onze vereniging en onze activiteiten.
Ook willen we bijvoorbeeld speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet, in de krant
of op social media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik (naam) ………………………………………………………………..
lid van Badmintonclub Hoevelaken, toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Het toesturen van informatie en uitnodigingen aangaande de vereniging.
Mijn naam en telefoonnummer incidenteel beschikbaar stellen voor leden van
Badmintonclub Hoevelaken.
Het per mail toesturen van de Nieuwsbrief.
Mij na beëindiging van mijn lidmaatschap benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere
gebeurtenis.
Het publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij :
Op social media
In de krant
Op de website van BCH
In de Nieuwsbrief
Op internet

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor
nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Naam

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een
ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd

….………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening ouder/voogd ….………………………………………………………………………………………………………………………
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