
Clubreglement - privacyverklaring 
 
Badmintonclub ’t Beerke voorziet een 
clubreglement waarin elke speler alles kan 
nalezen. In navolging van de GDPR-wetgeving 
werken wij 100% GDPR-conform. Alle info over de 
verwerking van uw persoonsgegevens kan u 
terugvinden in onze privacyverklaring.  
 
 

Bestuur  
 
Vele handen maken licht werk ook in het bestuur 
van BC ’t Beerke. Wij bestaan uit een 
bestuursvergadering en uit verschillende 
commissies. Elke commissie met een eigen 
bevoegdheid en interesses. Mocht jij je steentje 
willen bijdragen, dan kan je steeds geheel 
vrijblijvend deel uitmaken van één van deze 
commissies of van het bestuur.  
 

Aansluitingen  
 
Badmintonclub ’t Beerke is aangesloten bij de 
Provinciale badmintonvereniging Antwerpen en 
Badminton Vlaanderen.  

Contacteer ons  voor meer inlichtingen!  
 
Website  
http://www.badmintonbeerke.be/ 
 
Facebook  
@badmintonBeerke 
 
Mailadres  
Info@badmintonbeerke.be  
 

 
Bestuursleden 
 
Voorzitter  
Roel Daneels 
 
Secretaris  
Jonas Van Hal 
 
Penningmeester  
Lydia Van Loon  
 
Jeugdverantwoordelijke  
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Sportcentrum ’t Beerke  
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Jeugd  
 
Alle jonge sporters kunnen bij ’t Beerke 
terecht.           
Onze trainingen worden gegeven door 
enthousiaste trainers. 

We delen onze  jeugdgroepen in zodat elk kind op 
zijn eigen niveau kan spelen/trainen.  
Groep 1 zijn de nieuwe beginners tot 12 jaar 

Groep 2: de gevorderde beginners tot 12 jaar 

Groep 3 is voor de spelers vanaf 12 jaar 

Groep 4: jeugdspelers die op een hoger niveau 
competitief zijn. 

Beginnende spelers leren de basis van badminton 
via spel en plezier. Naarmate de vorderingen 
maken de trainers het uitdagender.  
In groep 1 t/m 3 zal er gewerkt volgens het 
nieuwe project “SHUTTLE KIDS”.  Op deze manier 
blijven de jonge badmintonners gemotiveerd en 
maken ze vorderingen. 
  
De spelers die hun talenten ook buiten de 
trainingen willen laten zien, kunnen altijd 
deelnemen aan de voorziene tornooien 

-          jeugd tornooien 
-      PBA circuit 

 

Training  
 
We voorzien trainingen voor elke speler. 
 
Jeugd  
De jeugdspelers worden onderverdeeld in vier 
groepen, afhankelijk van leeftijd en speelsterkte. 
Op die manier krijgt elke jeugdspeler een training 
aan de hand van zijn/haar noden. De eerste twee 
groepen trainen op maandag en vrijdag 
gedurende het eerste uur, de laatste twee 
groepen trainen op het laatste uur.  
 
Recreantentraining  
Elk jaar worden er recreantentrainingen voorzien. 
Deze lessenreeks is een initiatie in het badminton. 
Van opslag tot terugslag, voetenwerk tot tactiek, 
deze lessen voorzien een korte initiatie om zelf 
verder aan de slag te gaan.  
 
Competitiespeler  
Voor competitiespelers worden er twee aparte 
groepen opgericht: spelers tot en met C2, spelers 
vanaf C1. Deze trainingen zijn meer doorgedreven 
trainingen om je techniek, voetenwerk… te 
verbeteren.  
 
  

Badmintonclub ’t Beerke  
 
Badmintonclub ’t Beerke is een familiale club 
waarin iedereen met iedereen speelt van 
jeugdspeler tot recreant en competitiespeler. 
Want badminton is een sport voor iedereen, van 
jong tot iets minder jong. ;)  
 

Zelf eens proberen?  
Nieuwe leden kunnen terecht bij onze 
bestuursleden.  
 
Iedereen kan twee keer gratis komen proberen. 
We vragen wel om een formulier in te vullen, zo 
ben je verzekerd. Vanaf de derde sessie betaal je 
lidgeld.  
 
 

Speeldagen en –uren  
Maandag 18u -20u – jeugd 

20u -23u – vrij spel  
Donderdag 20u – 23u – vrij spel 
Vrijdag 17u30 – 19u30 - jeugd 
Zondag 9u30 – 12u30 – vrij spel  

 

 


