
 
  

Oostakker, 21 juli 2022 

 

 

 

 

 

 
 BADMINTONCLUB   OOSTAKKER 
Voorzitter  : Stefaan Vandooren 

& secretariaat Magergoedhof 1, 9041 Oostakker 

 GSM: 0476 53 60 53 

E-mail: bestuur.bco@gmail.com 

 

Beste badmintonliefhebber, kandidaat lid 

 

Hierbij basis informatie over BCO: Badmintonclub Oostakker. 

 

Wij zijn een recreatieve sportclub met een 35-tal leden, erkend als sportclub door Stad Gent maar niet 

aangesloten bij enige federatie. Wij hebben geen trainers of begeleiders; competitief ingestelde spelers of 

spelers zonder ervaring zullen zich niet snel thuis voelen bij ons. 

 

  Jaarlijks lidgeld :  65,00  € 

  Een tweede (volwassen) lid uit hetzelfde gezin betaalt slechts  60,00  € 

  Kinderen ( - 18 jaar ) van spelende leden betalen slechts  40,00  € 

  Zondagslid : 1 ste persoon : 50,00 €  --  2 de persoon : 45,00 € -- kind : 30,00 € 

 

In het lidgeld is inbegrepen: 

- Huur van de sporthal en gebruik van de accommodatie (kleedkamers/douches) (volgens richtlijnen 

m.b.t. COVID-19 

- Verzekering tegen sportongevallen tijdens onze speeluren 

- Shuttles worden voorzien door de club 

- Als erkende sportclub kan je eventueel een deel van jouw lidgeld terug krijgen van jouw 

mutualiteit. 

 

Regeling betreffende kinderen jonger dan 16 jaar: 

- Omwille van de verzekering moeten zij ingeschreven worden als lid; eenmalig meedoen kan maar 

dan moeten gegevens (naam, geboortedatum, adres) VOORAF per mail doorgegeven worden. 

- Deze moeten steeds vergezeld zijn van een volwassene die toezicht houdt.  

 

Kandidaten mogen tot 3x gratis komen proeven maar moeten steeds vooraf aangemeld worden met 

volgende gegevens (om in orde te zijn met de verzekering): voornaam + naam, geboortedatum en adres. 
 

 

   Sportieve groeten en alvast een deugddoend verlof toegewenst  !! 

 

     Het bestuur : Stefaan, Kristof en Kris 



 
 

 

SPEELUREN  SEIZOEN  2022 - 2023  

 

 

ONDER VOORBEHOUD VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN WEGENS 

COVID-19! 

 

Je kan dit steeds opvragen via onze website: www.badmintoncluboostakker.be 

 

 

 

ZONDAGEN van 10u tot 12u: 

7 AUGUSTUS 2022 – 21 MEI 2023: Sporthal WOLFPUT 

 

WOENSDAGEN van 20u tot 23u:   

3 AUGUSTUS 2022 – 21 JUNI 2023: Sporthal WOLFPUT 
 

 

UITZONDERINGEN   :    géén  spelmogelijkheid  op  : 
 zondag : 25 december 2022: feestdag 

    1 januari 2023: feestdag 

    12 maart 2023: manifestatie 

    9 april 2023: feestdag 

     

 

Woensdag : (momenteel geen) 

http://www.badmintoncluboostakker.be/

