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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Donderdag 18 augustus start voor de 42ste keer een volledig nieuw seizoen . . .
om op een prettige manier aan badmintonsport te doen . . .

Beste clubleden/sportievelingen,

Dit is de startbrief voor het sportseizoen 2022-2023! De trainingen gaan gewoontegetrouw door in de 
Bazelse sporthal “DE DULPOP” op de gekend  e   uren:

 op donderdag van 19.00 uur tot 22.30 uur & op zondag van 10.00 uur tot 12.15 uur

Hopelijk kunnen we er het komende seizoen weer voluit tegenaan gaan en zijn er geen ‘onverwachte 
hindernissen’! Misschien is er dan ook opnieuw wat meer interesse voor de aangekondigde tornooien 
én ‘extra’ clubactiviteiten: eens spelen tegen ánderen, eens iets anders doen dan badminton spelen; …! 
Sommigen kijken er nu al echt naar uit! Ondertussen werd ons bestuur ook wat versterkt. 
De prijzen blijven voor dit nieuwe seizoen nogmaals dezelfde: een overzicht!

lidgeld volwassen leden
leden gezinsbond niet-leden gezinsbond

1ste lid  € 65,00 € 75,00
Vanaf het 2de  lid en volgende

(wel op hetzelfde adres wonend!) 
€ 60,00 € 70,00

Een half seizoen                *begin september t/m eind januari  of  

                                         *begin februari t/m eind juni                                       € 45,00
Een sportieve ontspanning voor allen is nog steeds ons motto! Hier nog enkele belangrijke gegevens:

 de eerste trainingsdagen van het nieuwe seizoen zijn o.v.:
* voor de donderdagtraining  18 augustus 2022
* voor de zondagtraining  21 augustus 2022

 de laatste trainingsdagen van dat nieuwe seizoen zijn o.v.:
* voor de donderdagtraining  29 juni 2023
* voor de zondagtraining  25 juni 2023

Opnieuw inschrijven doe je het best snel - om het niet te vergeten - en dan ben je tevens
tijdig verzekerd!!! Schrijf het respectievelijke bedrag steeds over op het gekende rekeningnummer

BE54 8508 1626 4997 van Badminton Kruibeke, Kard. Cardijnlaan 28, 9150 Bazel
en vermeld bij mededeling: lidgeld 2022 - 2023 + de naam van het “spelend” lid!

Belangrijk: Wie lid is van de gezinsbond noteert ook het lidnummer (bestaat uit 3 x 3 cijfers)!
Via je ziekenfonds krijg je een extra financiële tegemoetkoming! 
  Hiervoor ontvang je kortelings ná de betaling van het lidgeld een formulier van ons!
Bezoek regelmatig onze website www.badmintonkruibeke.be; je vindt er o.a. 
  belangrijke info en documenten!

Een prettig, deugddoend en sportief seizoen! Maar vooraf ook een fijne vakantieperiode! Tot ...

Het bestuur


