
INFORMATIEBULLETIN BC OMMOORD

Seizoen 2017-2018

Dit bulletin bevat algemene informatie over Badminton Club Ommoord. 
Onder andere de speelmogelijkheden, nevenactiviteiten en contributiestructuur worden 
besproken. BC Ommoord is een gezellige vereniging waarbij integratie tussen Jeugd, 
recreanten en wedstrijdspelers hoog in het vaandel staat. 

     
Locatie

Badmintonclub Ommoord speelt in:
    WION-hal 

    Max Planckplaats 300 
    3068 ZH Rotterdam (Ommoord)

    

Speelmogelijkheden
Maandag: 19.00 – 20.00 u. 9 banen extra training jeugd  (22 weken)

20.00 – 21.30 u. 3 banen recreantentraining
19.30 – 22.30 u. 2 banen competitie
19.30 – 22.30 u. 5 – 9 banen vrij spelen (afhankelijk van competitie en 
training.)

Woensdag: 20.00 – 23.00 u. 3 – 4 banen competitie training
20.00 – 23.00 u. 5 – 6 banen vrij spelen

Vrijdag: 19.00 – 20.30 u. 9 banen jeugdtraining
20.30 – 22.30 u. 6 banen jeugdtraining en 3 banen vrijspelen

Thuiswedstrijden in de competitie worden zo veel mogelijk op zaterdag of zondag 
gespeeld. De speeldag en tijd voor uitwedstrijden wordt bepaald door de tegenstander. 

Trainingen
Voor het komende seizoen zijn de trainingsmogelijkheden als volgt:
     Maandag Recreantentraining
     Woensdag Wedstrijdspelers
     Vrijdag Jeugd

Competitie
Van de ca. 150 leden behoren ongeveer 50 leden tot de wedstrijdspelers. Zij hebben ook 
dit seizoen weer aan de volgende competities deelgenomen:
     Regiocompetitie 1e t/m 7e klasse 
     Herencompetitie Herenteam C klasse   
     Jeugdcompetitie Klasse U19-U17-U15-Jongenscompetitie-Opstapcompetitie

Naast deelname aan de najaarscompetitie (bondscompetitie) is BC Ommoord ook altijd 
actief in de voorjaarscompetitie. Hierbij zijn er ook recreantenteams die deelnemen. 
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Activiteiten 
BC Ommoord is een actieve vereniging. Naast trainingen, vrij spelen en competitie zijn er
regelmatig extra activiteiten, zoals:

     Nieuwjaarstoernooi voor senioren en jeugd
     Clubkampioenschappen voor senioren en jeugd 
     Bedrijventoernooi
     Handicap toernooi voor senioren en jeugd
     Neem je maatje mee toernooi jeugd 
     Bowlingavond
     Slottoernooi met barbecue voor senioren en jeugd.
 

Nieuwsbrief
Er verschijnt periodiek een nieuwsbrief die per email wordt verstuurd waarin informatie 
over de club te vinden is en alle activiteiten staan vermeld. 

Website
We hebben een informatieve website met algemene informatie over onze club, adressen 
en telefoonnummers, informatie voor de jeugd, kalender, clubkrant, wedstrijdschema, 
competitie-uitslagen, bijzondere activiteiten, foto’s enz.
Kijk eens op www.bcommoord.nl.

Bestuur
    Voorzitter             Rob Verhoeff             voorzitter@bcommoord.nl
    Secretaris     Anke de Bruin              secretaris@bcommoord.nl
    Penningmeester  Miranda Meijndert  penningmeester@bcommoord.nl
    Competitie  vacant     tc@bcommoord.nl
    Jeugd  Joost Ridder   jeugd@bcommoord.nl
    Activiteiten/Recr.   Dennis van der Wal  recreatie  @bcommoord.nl
    Public Relations     Carola Bouwens  pr@bcommoord.nl
 
Ledenadministratie 
Miranda Meijndert: ledenadm@bcommoord.nl

Inlichtingen
Op alle speelavonden is informatie te verkrijgen bij de aanwezige gastvrouw /gastheer 
en/of één van de bestuursleden. Bovendien kunt u per e-mail informatie verkrijgen bij de
bestuursleden. 
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Contributie

Contributie 2017-2018 Bedrag Opmerkingen

Basis contributie aspirant € 117,00 Op 01/01 dit seizoen jonger dan 15

Basis contributie junior € 172,00 Op 01/01 dit seizoen jonger dan 19

Basis contributie senior € 207,00 Het basistarief dat ieder senior lid betaald

Competitie najaar en 
training

€  40,00 Staat in het begin van het seizoen op de 
factuur

Veren bijdrage najaar €  39,00 Staat in het begin van het seizoen op de 
factuur

Extra training jeugd (22x) € 70,00 Wordt later in het seizoen geïnd

Recreanten training (15x) €  30,00 Wordt later in het seizoen geïnd

Competitie voorjaar € 18,00 Wordt later in het seizoen geïnd

Verenbijdrage voorjaar €  23,00 Wordt later in het seizoen geïnd

Donateur €  26,00
 

Studenten kunnen op vertoon van een geldige collegekaart € 30, - contributie        
terugkrijgen. De korting wordt later gerestitueerd. 

Betalingen   
De contributie moet aan het begin van het seizoen, vóór 1 september, zijn voldaan. Als u
tijdens het lopende seizoen lid wordt, wordt de contributie naar rato vastgesteld. Voor 
het voldoen van de contributie ontvangt u een mail met daarin de benodigde gegevens.

   Rekeningnummer:
   girorekening: NL60INGB0002401048 
   t.n.v. penningmeester BC Ommoord

Huishoudelijk reglement
Het Huishoudelijk Reglement van BC Ommoord kunt u vinden op onze website:
http://bcommoord.nl/formulieren/huishoudelijk_reglement.pdf             
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