Competitie
EBC heeft teams in competitie op verschillende
niveaus. In zowel de Nationale, Vlaamse als
Provinciale reeksen verdedigen er teams onze

Speeldagen
Dagen

Uren

Waar

Activiteit

Maandag

19-21u

ErpsKwerps

Vrij spel

Dinsdag

19-23u

Everberg

Vrij spel
competititespelers
Vrij spel
Recreanten

“kleuren” . Dit brede competitieaanbod zorgt
ervoor dat spelers van divers niveau hier hun
mannetje of vrouwtje kunnen staan.
Kalender, standen en uitslagen kan je vinden via
www.badmintonvlaanderen.be

Vakantieperiode

Donderdag

19-21u

Kortenberg

Vrijdag

19-21u

Kortenberg

Zondag

13-17u

Kortenberg

Training
Comp + Jeugd
Vrij spel
Competitie
Initiatie Jeugd
Vrij spel

Een Kalender met updates over de onbeschikbare
speeldagen en wijzigingen kan je vinden op de site

Lidgelden sept - juni
Toernooien
Spelers die toernooien wensen te spelen moeten
zich inschrijven via
badmintonvlaanderen.toernooi.nl.
Aangesloten EBC leden met een Competitiestatuut
kunnen hier een persoonlijke account aanmaken.
De behaalde competitie - en toernooipunten
worden hier digitaal opgevolgd. Deze behaalde
punten bepalen je uiteindelijk klassement voor
zowel competitieopstellingen alsook
toernooi-inschrijvingen.

Basislidgeld
Jeugd t/m 18 jaar (op 1/9): 		
Recreanten vanaf 19 jaar :
Competitiespelers :			

100 €/jaar
110 €/jaar
140 €/jaar

Een verzekering tegen ongevallen is in het lidgeld inbegrepen.

Trainingen (supplement)
Jeugd t/m 18 jaar (op 1/9) :
Recreanten (min 8 ):
Competitietraining

EBC voorziet speelmogelijkheid in de
vakantieperiode juli - augustus
Speelmogelijkheid (vrij spel voor iedereen) op
Maandag / Dinsdag / Donderdag / Zondag
op de traditionele speeluren.

Trainingen
Trainingen op divers niveau worden
voorzien voor jeugd; recreanten en comp. spelers
Dit onder de vorm van :
Jeugdbegeleiding op vrijdag en zondag
Recreantentrainingen op donderdag zie kalender
Competitietraining op vrijdag

Jeugdwerking
De jeugd is welkom vanaf de leeftijd van 8 jaar.
Bij hun inschrijving worden de spelers en speelsters
ingedeeld volgens leeftijd en sterkte.

inbegrepen in lidgeld
40 € / 20 lesuren
40 € / 25 trainingen

Rek.nr.: Argenta BE93979977523767
Met vermelding: LIDGELD + naam lid

www.everbergse.be

Initiatie gebeurt onder begeleiding van een
Initiator / jeugdsportbegeleider.
De trainingen zijn steeds specifiek op de jeugd gericht en
bevatten het aanleren van de basistechnieken van badminton en het bijbrengen van de liefde voor deze sport.
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