
Beste badmintonvrienden, 
 
De geslaagde eindeseizoensfeestjes liggen alweer enkele weken achter ons…Tijd dus om vooruit te kijken naar een 
nieuw badmintonseizoen! Uiteraard doen we dit niet zonder iedereen te feliciteren voor de geleverde sportieve 
prestaties van het afgelopen jaar, alsook voor de vele helpende handen die tijdens de vele activiteiten van afgelopen 
seizoen zeker van pas kwamen. 
 
Het nieuwe seizoen 2018-19 brengt weeral veel uitdagingen mee voor onze club. Helpende handen zullen dan ook 
welkom blijven. Ook binnen het bestuur dienen nog enkele functies ingevuld te worden. Geïnteresseerden mogen 
zich dan ook steeds aanmelden voor een vrijblijvend gesprek om de diverse mogelijkheden te overlopen. 
 
Surf zeker ook regelmatig naar www.trooper.be/dibad! Hier kan je online diverse bestellingen plaatsen aan dezelfde 
prijs als op de site van de leverancier, alleen krijgt Dibad vzw via dit kanaal een bepaald percentage doorgestort, 
hetgeen altijd welkom is als duwtje in de rug. Enkele van de bedrijven de je hier terugvindt: Decathlon, Coolblue, 
Booking.com,  Center Parcs, Roompot Vakanties, Fun, … 
 
De info voor volgend seizoen: 
 

Woensdag       

17u30-19u training jeugd groep 1 (vanaf 5-9)    

19u-20u30 training jeugd groep 1 (vanaf 5-9)    

20u30-22u30 training volwassenen (vanaf 22-8 , vrij spelen vanaf 1-8)  

       

Donderdag       

19u30-22u recreanten (vanaf 2-8)     

       

Vrijdag       

17u30-19u30 training jeugd (vanaf 7-9, vrij spelen voor jeugd op vrijdag vanaf 3-8) 

17u30-19u30 vrij spelen volwassenen (vanaf 3-8)    

       

Zaterdag       

10u-12u vrij spelen/training vanaf zaterdag 1-9*    

*meer info via whatsappgroep "Vrijspelen zaterdagmorgen"    

       

Zondag        

10u-12u vrij spelen (vanaf 5augustus)     

14u-18u competitie volwassenen (vanaf september)    
 
De lidgelden voor het seizoen hebben we, oa door de opbrengsten van Trooper, met 5euro kunnen verlagen! 
 
*Senioren (vanaf 18jaar) 135euro 
*Jeugd (t/m 17jaar) 115euro voor eerste lid, 100euro voor tweede lid     
*Recreanten en spelers andere clubs 90euro 
Gelieve te betalen voor einde september op BE78 0689 0604 4186 (Belfius, BIC GKCCBEBB) met vermelding van de 
naam van het aangesloten lid. 
 
*het maximumbedrag voor meer dan 2 leden per gezin bedraagt 300euro 
*nieuwe leden mogen 3keer gratis komen spelen, weliswaar op eigen risico 
*via de mutualiteit is het soms mogelijk een deel van het lidgeld te recuperen 
 
Reeds enkele data om in je agenda te noteren: 
 
-gratis initiatietrainingen 22/08/2018  @ sporthal De Spil (iedereen vanaf 6jaar is hier welkom om kennis te maken 
met de badmintonsport…dank dus om zoveel mogelijk reclame te maken bij vrienden, familie, …) 
-eetdag 21/10/2018 @ ’t Raadmakers 

http://www.trooper.be/dibad


-jeugdtoernooi 16/02/2019 
-internationaal toernooi 2/3/2019 + 3/3/2019 
-data kerst- en eindeseizoensfeestje worden in de loop van het seizoen gecommuniceerd 
 
Moesten er bepaalde aanpassingen of nieuwtjes zijn, vernemen jullie deze steeds via de website www.dibad.be of 
via één van onze groepen op facebook. Op onze site vinden jullie ook de contactgegevens terug van alle trainers en 
bestuursleden, met vragen/opmerkingen kunnen jullie steeds bij één van hen terecht. Geniet nog van een 
deugddoende vakantie, en dan zien we jullie graag binnen enkele weken terug! 
 
Met sportieve groeten, 
 
Het bestuur van Dibad vzw 

http://www.dibad.be/

