Seizoen: 20162017

Kijk!

Een overzicht?

Waar?

Tja....

In deze
brochure

INFORMATIE
Natuurlijk !!

BROCHURE SENIORS

Inhoud
Over Hebad VZW............................................................................................... 2
Het Bestuur ................................................................................................... 2
Algemene doelstelling van onze club............................................................ 3
Doestellingen doelgroep Recreanten: .......................................................... 3
Doestellingen doelgroep Competitie-/tornooispeler: .................................. 4
Wanneer kan je trainen? .............................................................................. 5
Welke bijdrage betalen onze senioren ( > 17 jaar)? ..................................... 6
Verzekeringen ............................................................................................... 6
Verwachtingen en aanbevelingen ................................................................ 7
Betreden van de sporthal.......................................................................... 7
Hygiëne en gezondheid............................................................................. 7
Omkleden .................................................................................................. 7
Veiligheid................................................................................................... 7
Netheid en orde ........................................................................................ 8
Verwittiging bij afwezigheid...................................................................... 8

1

Over Hebad VZW
Hebad vzw staat voor "Heusdense Badmintonclub vzw". Hebad is
aangesloten bij Badminton Vlaanderen onder het stamnummer 70004. De
club is opgericht in 1972, 25/01/1972 om precies te zijn. Op 5 december 2011
zijn we overgegaan van Hebad FV naar Hebad vzw.
Hebad is één van de grootste clubs van Limburg, met een eigen trainersstaf.
In totaal telt de club ongeveer 180 leden, waarvan er meer dan de helft
onder de 17-jaar zijn.

Het Bestuur
Het dagelijks bestuur van Hebad vzw bestaat uit 4 personen, die op hun beurt
worden bijgestaan door een sportcommissie en technische commissie. In het
totaal zijn er dus 9 bestuursleden actief binnen Hebad vzw.
Voorzitter : Chris Linders, Kortstraat 6, 3550 Heusden-Zolder, 011/42.16.22 0478/84.88.51
Ondervoorzitter : Julien Nys, Halveweg 9, 3520 Zonhoven, 011/81.72.12
Secretariaat: Bert Rochus, Acacialaan 43, 3583 Paal
Penningmeester : Ronny Put, Halveld 50, 3550 Heusden-Zolder,
011/57.51.73 - 0496/58.66.82
Meer info over het volledige bestuur kan je vinden op :
http://www.hebad.be/bestuur
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Algemene doelstelling van onze club
Wij willen een badmintonclub zijn die badminton kan aanbieden op alle
niveaus. Zowel topsport, wedstrijdsport als recreatiesport komen hier aan
bod. Om dit aanbod goed te kunnen ondersteunen hebben we onze club
onderverdeeld in 3 doelgroepen: de jeugdspeler, de recreatiespeler en de
competitie-/tornooispeler. Het accent van onze werking ligt echter op de
volgende aspecten:
-

Een professioneel kader voor het begeleiden van onze jeugd- en
competitiespelers
Een gezonde groepssfeer, die zorgt voor een grote betrokkenheid van
onze leden
Een zakelijke en goed georganiseerde organisatie zijn.

Doestellingen doelgroep Recreanten:
-

-

Deze doelgroep richt zich vooral op de volwassen leeftijdsgroepen
Badminton aanbieden als nevenactiviteit of breedtesport
Initiatielessen aanbieden om de beginselen van het badminton onder
de knie te krijgen.
Een waardig alternatief bieden aan onze spelers uit de jeugdreeksen
die geen interesse hebben in competitiesport, zodat ook zij verder
kunnen genieten de badmintonsport
Eventuele laatbloeiers toch nog de kans geven om door te groeien
naar de competitiesport
Een uitvalshoek bieden aan onze competitiespelers die een stapje
terug willen zetten.
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Doestellingen doelgroep Competitie-/tornooispeler:
-

-

-

Competitie aanbieden op bijna alle niveaus.
Doorgroei naar 1ste Nationale met onze gemengde ploeg.
Doorgroei naar 1ste Liga met zowel onze dames- als herenploeg.
Een vaste waarde worden in elk van deze reeksen.
Zorgen voor een korte aansluiting tussen onze eerste ploegen en de
andere ploegen van dezelfde discipline.
Het competitieaanbod aanpassen naar in functie van onze
beschikbare competitiespelers. We beschikken momenteel over 14
competitieploegen.
Onze meest getalenteerde jeugdspelers kunnen inpassen de
bestaande ploegen. Momenteel hebben we 3 jeugdspelers in onze
eerste gemengde ploeg.
Onze jeugd hiermee voldoende te stimuleren
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Wanneer kan je trainen?
Dag en uur

Groep

Benaming

Maandag
20:00-22:00
uur

Competitie ploeg 1
en 2

Selectie

Dinsdag
18:30-20:30
uur

Recreatie vrijspel

Dinsdag
20:30-22:30
uur

Competitie vrijspel

Donderdag
18:30 –
20:30 uur

Competie training
alle ploegen

Vrijdag
20:30 –
22:30 uur

Vrijspel Senioren

Sporthal Eversel

Zondag
14.00 uur

Competitiedag:
Hebad
thuiswedstrijden

Alle
competitiewedstrijden
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Welke bijdrage betalen onze senioren ( > 17 jaar)?
Recreanten met klassement D of C2

100 euro

Alle spelers + 17 met klassement C2 of hoger

125 euro

Gelieve de betaling te doen voor maandag 3 oktober 2016 op
rekeningnummer BE89 3350 1638 7285 met vermelding van de naam en
voornaam van het aangesloten lid.

Verzekeringen
Aspirant leden ( 3 keer meespelen )
Zijn verzekerd via de VBL
Polisnummers: 1.116.925/B en
1.116.926/B

Leden
Hebad vzw sluit al zijn leden aan bij
Badminton Vlaanderen, hierdoor zijn
ze automatisch verzekerd via
Polisnummers: 1.116.925/A en
1.116.926/A

Tevens heeft onze club een extra verzekering afgesloten voor bestuursleden,
trainers en alle vrijwilligers. Meer informatie over deze verzekeringen kan je
terugvinden op http://www.hebad.be/verzekering.htm
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Verwachtingen en aanbevelingen
Betreden van de sporthal
Uit respect voor het werk van de poetsvrouwen, uit respect voor andere
sportclubs en zeker uit respect voor de medespelers vraagt het bestuur om:
-

Het traject tot aan de ingang van de sporthal af te leggen met
normaal schoeisel.
De badmintonschoenen pas aan te doen in de kleedkamers of op
de tribunes van de sporthal.
Zeker niet met gewone schoenen het speelveld te betreden.
Zand en ander vuil kunnen een gladde vloer tot gevolg hebben en
er zo de oorzaak van zijn dat spelers (ernstige) kwetsuren
oplopen.

-

Hygiëne en gezondheid
-

De club raadt zijn spelers aan om na de training of na de
wedstrijd een welverdiende douche te nemen, om zich
vervolgens te voorzien van droge kleren. Ziektes en
schimmelinfecties zijn nooit ver weg!!

Omkleden
-

Omkleden doen we in de kleedkamers. Je kleren kan je daar aan
een kapstok laten hangen of desgewenst in jouw sporttas steken.
Zie ook item veiligheid.

Veiligheid
-

-

Sporttassen, schoenen,.., kortom alles wat we niet nodig hebben
tijdens het badmintonnen zetten we tegen de muur aan de
overkant van de tribune.
We laten niets op de tribune liggen, tenzij dit door ouders
bewaakt wordt
In de kleedkamers laten we geen waardevolle voorwerpen achter
(GSM, horloges, mp3 - spelers, gameboys, armbanden, nieuwe
flashy schoenen of pantoffels). Er zijn namelijk mensen die
kleedkamers verwarren met winkels en zodoende in de
kleedkamers (gratis) komen shoppen.
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Netheid en orde
-

-

Na de wedstrijden of trainingen ruimt iedere speler zijn eigen
rommel op. Onder rommel wordt verstaan:
o Drankflesjes of blikjes
o Papiertjes van versnaperingen
o Pluimen gebruikt tijdens de training of wedstrijd
Na de training of wedstrijd worden de netten afgebroken.
Gelieve hierbij de trainers een handje te helpen.

Verwittiging bij afwezigheid

-

Indien je niet naar de training kan komen wegens ziekte of
andere omstandigheden, gelieve dit dan zo snel mogelijk te laten
weten aan je trainer via SMS of e-mail. De trainers kunnen hier
dan rekening mee houden bij het opstellen van hun training en
zo aan de andere spelers toch nog een kwalitatieve training
aanbieden.
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