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Venray, augustus 2017

Algemene informatie
Badmintonclub Venray is in maart 1975 opgericht. Het is de enige badmintonvereniging in de gemeente
Venray die aangesloten is bij de nationale bond ‘Badminton Nederland’. Het ledenbestand telt ongeveer
120 leden waarvan circa eenderde jeugd. De meeste leden komen uit de gemeente Venray.

Waarom badmintonnen?
Badminton is snel te leren: iedereen kan het! Met een badmintonracket moet je de shuttle zo snel
mogelijk over een net bij je tegenstander op de grond zien te slaan. Iedereen heeft wel eens een
shuttletje geslagen op de camping of op het strand. Daar is het meestal de bedoeling om de shuttle zo
lang mogelijk in de lucht te houden. Bij badminton als sport gaat het dus juist om het tegenovergestelde.
Dit levert een snel en aantrekkelijk spel op.
Net als in veel andere sporten wordt het speelniveau bepaald door een combinatie van techniek,
conditie, tactiek en mentaliteit. Wie niet snel is, kan door een betere techniek of door slim te spelen toch
winnen. Hierdoor is badminton een leuke sport voor iedereen, van jong tot oud, voor prestatief, maar
zeker ook voor recreatief ingestelde spelers.

Senioren
Bij ons kunnen de leden op twee speelavonden komen badmintonnen. Op maandag en op woensdag.
Bij de senioren is er, naast de grote groep recreatieve spelers, ook een relatief klein aantal leden dat
competitie speelt. De leeftijd bij de seniorleden varieert op dit moment tussen de 18 en 75 jaar.
Lijkt het je iets? Kom gerust langs op één van onze speelavonden om te kijken of je het leuk zou vinden
om bij ons te komen badmintonnen.
Heeft een bezoekje je interesse gewekt, kijk dan hieronder in het rubriekje ‘proefperiode’.

Jeugd
De vereniging heeft een grote, actieve jeugdafdeling. Al vanaf 7 à 8 jaar kunnen kinderen bij ons komen
spelen. Voor de jeugd is er op de maandagavond training. Op woensdagavond ligt het accent vooral op
het in de vorm van wedstrijdjes oefenen van de in de training geleerde techniek, of kan er vrij gespeeld
worden. De kinderen worden opgeleid door een enthousiaste badmintontrainer (alleen op maandag) en
een aantal jeugdbegeleiders uit eigen gelederen (op beide speeldagen). Voor de jeugd zijn er
mogelijkheden om mee te doen aan (club)competities en uitwisselingen tegen andere badmintonclubs
in de regio.

Beweegpashouders
Aan de houders van de Venrayse Beweegpas (55+) worden vier gratis lessen van circa 30 minuten
aangeboden. Deze worden gegeven op maandag- of woensdagavond in sporthal De Wetteling 1.
Aansluitend kan bij toerbeurt meegespeeld worden op de beschikbare banen.
Belangstellenden kunnen hun interesse voor een gratis kennismakingsperiode kenbaar maken door een
mailtje te sturen naar: info@bcvenray.nl of door contact op te nemen met Fransis Aarts: 06-44270942.

De vereniging
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Naast de Statuten is er ook een
Huishoudelijk Reglement van toepassing. Beide documenten zijn te raadplegen op de clubwebsite
www.bcvenray.nl
BC Venray is lid van de nationale bond ‘Badminton Nederland’. Onze club speelt met één of meerdere
teams mee in de Bondscompetitie, de Regiocompetitie Limburg en de Jeugd Streekcompetitie.
Daarnaast worden voor onze meer recreatief ingestelde leden naar behoefte uit- en thuiswedstrijdjes
georganiseerd tegen andere clubs in de omgeving van Venray.
Het bestuur wordt bijgestaan door een Technische Commissie, een Jeugdactiviteitencommissie en een
Sponsorcommissie. De TC organiseert en coördineert met name de jaarlijkse clubtoernooien, de
trainingen, in- en externe competities, uitwisselingen, de zaalhuur en verzorgt de benodigde materialen.
De Jeugdactiviteitencommissie organiseert onder andere jaarlijks een carnavals- en pietentraining, een
jeugdbowlingavond en een jeugdkamp. De Sponsorcommissie spant zich in om geldelijke bijdragen of
ondersteuning anderszins te werven voor de diverse clubactiviteiten.

Speellocatie
Op beide avonden wordt, met een onderbreking van circa 6 weken in de zomermaanden, gespeeld in
sporthal De Wetteling (zaal1), gelegen in sportpark De Wieën aan de Sportlaan in Venray.
In deze sporthal kunnen we gebruik maken van 9 badmintonvelden.

Speeltijden
Maandag
Maandag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

van 18.30 tot 20.00 uur
van 20.00 tot 22.00 uur
van 18.30 tot 20.00 uur
van 20.00 tot 22.00 uur
van 22.00 tot 22.30 uur

voor jeugdleden
voor volwassenen
voor jeugdleden
voor volwassenen
voor volwassenen (1/3 hal)

Een nadere invulling van bovengenoemde speelblokken wordt voor de verschillende spelersgroepen
afgestemd op de grootte van de groepen, met als uitgangspunt zo optimaal mogelijk te kunnen trainen
en te begeleiden.

Proefperiode
Er kan gebruik gemaakt worden van een proefperiode van 4 weken om kennis te maken met de
badmintonsport en de sfeer te proeven op onze speelavonden. Hiervoor wordt een inschrijfgeld
gevraagd van € 10,00 voor jeugdspelers en € 15,00 voor volwassenen.
In hun proefperiode wordt aan volwassen proefleden zonder badmintonervaring de mogelijkheid
geboden om gratis badmintonlessen te volgen. Die lessen worden verzorgt op de woensdagavonden
van 20.00 tot 20.30 uur.
Na de proefperiode word je vanuit de ledenadministratie benaderd met de vraag of je definitief lid wilt
worden van onze club. Je keuze wordt in een per e-mail verzonden bief bevestigd.
Heb je besloten om clublid te worden, dat kom je in principe ook in aanmerking om lid te worden van de
nationale bond ‘Badminton Nederland’.

Lid worden - instroommomenten
Proefleden die geen badmintonervaring hebben kunnen in principe instromen zodra er ruimte is bij onze
begeleiders voor het verzorgen van een nieuwe beginnerscursus en mits er geen wachtlijst geld.
Ervaren badmintonners kunnen in overleg tussentijds instromen. Voor jeugdspelers is er in elk geval
een extra instroommoment direct aansluitend aan de Jeugdsportkennismakingsdagen (jaarlijks in de
periode maart/april).
Heb je interesse om lid te worden, stuur dan een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier
naar ons correspondentieadres. Het formulier kan worden gedownload van de clubwebsite.
Na ontvangst van het formulier wordt je telefonisch of per e-mail geïnformeerd over de eerstvolgende
mogelijkheid om te starten met je proefperiode van 4 weken.
Heb je nog geen eigen badmintonracket? Geen probleem, voor de duur van de proefperiode kun je
gratis gebruik maken van een verenigingsracket.

Contributie
De contributie wordt in halfjaarlijkse termijnen geïnd via een automatische incasso:
rond 1 januari (contributietermijn van 1 januari t/m 30 juni)
rond 1 juli
(contributietermijn van 1 juli t/m 31 december)
Kijk op onze clubwebsite www.bcvenray.nl voor de actuele contributiebedragen.

Jeugdsportfonds
Het fonds is bedoeld voor kinderen uit Venray van 4 t/m 17 jaar die graag willen sporten en waarvan de
ouders/verzorgers de kosten niet kunnen betalen. Als je ervoor in aanmerking komt, worden de
contributie en sportartikelen via het fonds vergoed.
Meer informatie is verkrijgbaar op het gemeentehuis en op de gemeentelijke website
https://venray.nl/jeugdsportfonds.

Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen is volgens de Statuten van de
club alleen mogelijk per 31 december van elk jaar, met een opzegtermijn van zes weken. Opzeggingen
moeten dus uiterlijk op 20 november schriftelijk of per e-mail door het secretariaat zijn ontvangen.
We wensen je alvast een plezierige kennismaking bij onze vereniging toe en hopen je vervolgens als
lid te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Fransis Aarts
Voorzitter TC
E-mailadres: ledenadministratie@bcvenray.nl

Telefoon: 06-44270942

