Informatieblad Jeugd – Kennismaken

Badmintonvereniging

Waar & wanneer

Voorschoten.

De jeugd speelt op zaterdag in Sporthal ‘De Vliethorst’ van 9.00 tot 12.30 uur.

In principe kan iedereen de hele ochtend spelen, en dat zien we graag. Er zijn
tijdens de ochtend 3 trainingsgroepen, voornamelijk ingedeeld op leeftijd: 910 uur, 10.30-11.30 uur en 11.30 tot 12.30 uur. Daarnaast is er vanaf 14
jaar een speelmogelijkheid op de vroege maandagavond (1900-2000 uur).
Kennismaken;
Opties en
kosten

Er zijn verschillende manieren om kennis te maken met onze vereniging:
 Deelname aan een EVBC instapcursus van 6 weken. De kosten zijn
€20. Hoewel 6 weken kort is om de sport goed te ontdekken, krijgt men
een goed beeld.
 Inschrijven via voorschoten4kids voor een zeer korte cursus van 3
weken. De kosten daarvan zijn €12.50, en dit loopt via voorschoten4kids.
We laten deze cursussen tegelijk starten met een gewone instapcursus,
alleen is het korter. Het is mogelijk om dit voor €7.50 te verlengen tot 6
weken (dus tot aan het einde van een gewone instapcursus). Deze
bijdrage betaalt u direct aan EVBC-Vlietwijk.
 Op eigen gelegenheid: Iemand mag vrijblijvend een paar keer komen
kijken en meedoen. Rackets en shuttles zijn aanwezig.

Lid worden

Aan het einde van een instapcursus (via voorschoten4kids of rechtstreeks via
EVBC-Vlietwijk), of als iemand een paar keer vrijblijvend mee heeft gedaan,
dan kan men lid worden van de vereniging. Hiervoor is een inschrijfformulier
beschikbaar (op te vragen bij de begeleiders, of te vinden op de website). Als
men aan de instapcursus heeft meegedaan kan men meestal met korting lid
worden, u betaalt bijvoorbeeld geen inschrijfgeld.

Competitie &
toernooien

Alle leden van EVBC-Vlietwijk staan ingeschreven bij de Nederlandse Badminton
Bond. Ieder seizoen zijn er diverse teams die aan de districts-competitie van de
Nederlandse Badminton Bond deelnemen. Dit is geheel vrijblijvend. We

informeren of er belangstelling is, en delen vervolgens de teams in. We
organiseren ook de deelname, maar doen een beroep op de ouders voor de
logistiek en begeleiding van de teams. Deelname aan toernooien kan ook.
Meer weten

Stel uw vraag aan 1 van de begeleiders, of bezoek onze de website (www.evbcvlietwijk.nl). Een email sturen (info@evbc-vlietwijk) kan ook.

Administratie

Mocht U op een van de bovengenoemde manieren kennis (willen) maken met
onze vereniging, vragen we U om de gegevens hieronder in te vullen, en dit
strookje te overhandigen aan 1 van de begeleiders op zaterdag.

Info strookje

Naam kind
Contactpersoon / ouder
Email
Telefoon (noodgevallen)
Manier kennismaking
Ingangsdatum

Instapcursus EVBC Voorschoten4kids Vrijblijvend

