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Badminton…
De meeste mensen hebben vast wel eens een keer een shuttletje geslagen en
veel mensen zien badminton vaak als een relaxte campingsport.
Of het er op een badmintonbaan ook zo rustig aan toe gaat kun je ervaren als je
een keert komt proefspelen in Sporthal Rijnsoever! Je merkt dan al snel dat er
om de tegenstander te kunnen verslaan best wel wat behendigheid, tactiek en
loopvermogen nodig is!
Op de website van de Nederlandse Badmintonbond (www.badminton.nl) vind
je meer informatie over badminton.

Over KBC
De Katwijkse Badminton Club vierde in 2014
haar 45-jarig jubileum en heeft momenteel
heeft de club circa 80 leden (45 senioren en
35 junioren).
Er is nog voldoende plaats voor nieuwe
jeugdleden, maar ook volwassenen nodigen
wij uit om kennis te maken met de
badmintonsport in Katwijk.

Speeldagen
De junioren spelen op zaterdagochtend van 9:00 tot 12:00 uur.
De senioren (18+ en oudere jeugdleden) spelen op maandagavond van 19:30
tot 22:00 uur; tijdens de competitieperiode is de zaal tot 23:00 uur open.
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Begeleiding
Een aantal begeleiders laat de jeugdleden al spelenderwijs kennis maken met
badminton. Daarnaast krijgen zij ook training van de gediplomeerde trainer.
Vanaf circa 8 jaar zijn kinderen welkom om bij KBC te komen badmintonnen.
De begeleiding bij de senioren is vooral in handen van de trainer.

Training
De technische commissie maakt jaarlijks een
trainingsschema waarbij iedereen op een speeldag
ingedeeld wordt voor de training die circa 45 minuten
duurt.

Competitie
De junioren en senioren spelen jaarlijks competitie; de
junioren in het voorjaar, de senioren in het najaar. In de
meeste poules zitten circa 5 à 6 andere teams, zodat je
10 – 12 wedstrijden per jaar speelt.
Verder wordt er ook regelmatig een recreantencompetitie opgezet, zodat de
recreanten (zowel junioren als senioren) tegen clubs uit de Bollenstreek kunnen
spelen.

Clubkampioenschappen
Jaarlijks worden, wanneer er geen competitie gespeeld wordt, de
clubkampioenschappen gehouden, waar bijna iedereen aan deelneemt.
Bij de junioren worden deze in het najaar gehouden en bij de senioren in
mei en juni.
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Lid worden
Als je geïnteresseerd bent in de badmintonsport dan kun je vrijblijvend twee
keer proefspelen, onder begeleiding van een professionele trainer. Je kunt dan
gebruik maken van rackets en shuttles van de club.
Bij KBC kun je een lidmaatschap nemen voor een jaar of een kwartaal. Ook kun
je de jaarcontributie per half jaar of kwartaal betalen. Als je twijfelt over het
afsluiten van een lidmaatschap kun je een 10 rittenkaart aanschaffen die 1 jaar
na uitgifte geldig is. Als de kaart vol is kun je besluiten om lid te worden.
Lidmaatschapsperiode
10 rittenkaart (1 jaar geldig)
Jaar
Kwartaal
1 koker shuttles in september
Bijdrage competitiespelers
Incassokosten bij meer dan 1
betaling per lidmaatschapsperiode
Inschrijfgeld (eenmalig en inclusief
KBC badmintonshirt; senioren ook
inclusief koker shuttles)

Junioren
€ 25
€ 115
€ 37,50

Uitrusting
Om te kunnen badmintonnen heb je
natuurlijk ook sportkleding en een racket
nodig. Ieder nieuw lid krijgt een shirt van
KBC; de overige kleding kun je zelf
aanschaffen. Hiervoor kun je heel goed
terecht bij een sportzaak, maar ook KBC
verkoopt alle benodigde artikelen.
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€ 22,50
€ 2,50

Senioren
€ 30
€ 155
€ 47,50
€ 10
€ 22,50
€ 2,50

€ 20

€ 40
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De prijzen van KBC liggen iets onder de winkelprijzen en het voordeel is dat je er
de deur niet voor uit hoeft. Rackets zijn er vanaf € 30, schoenen vanaf € 70,
badmintontassen vanaf € 30 en shuttles kosten € 13 per koker.
André Kuijt en Richard van Duijn kunnen je hierbij verder adviseren.

Mogelijkheden voor sponsoring
KBC biedt sponsors onderstaande sponsormogelijkheden. Uiteraard is
maatwerk in overleg altijd mogelijk.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Vermelding op onze website
A + vermelding in digitale clubblad (4x p/jaar)
B + spandoek in zaal op speeldagen
Sponsoring van evenementen
Sponsoring van badmintontassen
Naamsponsor van KBC

€ 50
€ 75
€ 250
vanaf € 100

KBC hanteert voor sponsorovereenkomsten een looptijd van ten minste 24
maanden. Kees Verdoes (06-51150095) en Richard van Duijn (06-21472632)
lichten graag de diverse mogelijkheden aan u toe.

Bedrijfspas
Naast deze sponsormogelijkheden is het ook mogelijk om een bedrijfspas te
nemen, waar wekelijks een willekeurige werknemer gebruik van kan maken. Uw
werknemers kunnen sportief aan de slag en uw bedrijf wordt gepromoot door
vermelding op de website. De bijdrage voor een bedrijfspas is gelijk aan de
contributie voor senioren. Wanneer u meerdere passen afneemt geldt een
korting van 10% voor elke tweede en volgende pas.
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Contactgegevens
Bestuur
Leen van der Luijt 1, 5
Richard van Duijn 2,3,6,7
Karin Hartog 1
Caroline Kasius 2,4
Bas Scheepens 6

voorzitter.kbc@gmail.com
penningmeester.kbc@gmail.com
secretaris.kbc@gmail.com
promotie.kbc@gmail.com
algemeen.kbc@gmail.com

Overig
Theo Gennes
André Kuijt 1,4,7 en Petra van Beelen 1,4
,,
,,
Piet Ouwehand 5
Bas Scheepens 6 en Marjolein Vink 6

trainer.kbc@gmail.com
jeugd.kbc@gmail.com
feestcommissie.kbc@gmail.com
wedstrijden.kbc@gmail.com
barcommissie.kbc@gmail.com

1: begeleiding junioren / trainer

3: (leden) administratie

5: competitie en toernooien

2: promotie (website, clubblad)

4: feestcommissie

6: barcommissie
7: verkoop badmintonartikelen

Correspondentieadres
Burgemeester Van Oordsingel 11
2235 TL Valkenburg ZH

Bank en Kamer van Koophandel
ING BANK
Kamer van Koophandel

IBAN: NL63 INGB 0001 9423 78 t.n.v. KBC
40445419

Accommodatie
Sporthal Rijnsoever
Jacob Catsstraat 25
2221 JA Katwijk
071-4024827
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De shirtsponsors van KBC zijn:

De shuttles van de jeugd worden gesponsord door:

Onze overige sponsors zijn vermeld op:
http://www.kbckatwijk.nl/sponsors/
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