
 Beste badmintonvrienden, 

 

 Het seizoen 2016-2017 zit er weeral op, en we mogen zeker en vast terugblikken 

 op vele mooie momenten. Op sportief vlak waren er oa vier competitieploegen 

 die kampioen werden, alsook werden spelers van Dibad verkozen tot sportploeg 

 en jeugdsportfiguur van de stad Dilsen-Stokkem. Extrasportief onthouden we 

 dan weer een geslaagde mosseldag en kienavond, een gezellige supersunday, 

drie vlekkeloos verlopen toernooien met een hoge opkomst en twee toffe eindeseizoensfeestjes om het jaar goed af 

te sluiten. Bedankt aan iedereen die op een of andere manier hiertoe heeft bijgedragen! 

 

Dankzij deze activiteiten zijn we erin geslaagd om, ondanks diverse prijsstjjgingen oa van de shuttles, de lidgelden 

voor het komend seizoen gelijk te houden: 

 

-Senioren vanaf 18jaar:    140 euro 

-Jeugd (t/m 17jaar):     120 euro voor eerste lid en 105 euro voor tweede lid 

-Recreanten en spelers andere clubs:  95 euro 

 

Betaling dient te gebeuren 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 300 euro. 

* Nieuwe leden mogen 3x gratis komen spelen, weliswaar op eigen risico. 

* Via de mutualiteit is het soms mogelijk om een deel van het lidgeld te recupereren. 

De prijs van de shuttles hebben we licht moeten aanpassen: 

  *vip:   20 euro 

  *S 6000:  17 euro 

 

De speelmomenten voor komend seizoen: 

 

Woensdag 

17u30-19u training jeugd groep 1 (vanaf 30 augustus) 

19u00-20u30 training jeugd groep 2 (vanaf 30 augustus) 

20u30-22u30 training volwassenen (vanaf 16 augustus, vrij spelen vanaf 2 augustus) 

 

Donderdag 

19u30-22u00 recreanten (vanaf 3 augustus) 

 

 



Vrijdag 

17u30-19u30 training jeugd (vanaf 1 september, wel vrij spelen vanaf 4 augustus) 

17u30-19u30 vrij spelen volwassenen (vanaf 4 augustus) 

 

Zaterdag 

10u-12u vrij spelen volwassenen (vanaf 2 september) 

 

Zondag 

10u-12u vrij spelen iedereen (vanaf 6 augustus) 

14u-18u competitie (vanaf september) 

 

Enkele belangrijke data om reeds te noteren in jullie agenda en waar we hopen op jullie massale belangstelling: 

-Yonex Belgian Junior Master Circuit 23-24 september 

-Restaurantdag 22 oktober @ t Raadmaekers Elen 

-Kerstfeestjes in december 

-Kienavond 3 februari @ zaal Edelweiss Dilsen 

-Jeugdtoernooi 17 februari 

-Internationaal toernooi 3-4 maart 

-Eindeseizoensfeest mei/juni 

 

Moesten er bepaalde aanpassingen of nieuwtjes zijn, vernemen jullie deze zoals steeds via onze facebookgroepen of 

via de website www.dibad.be. Hier vinden jullie ook alle contactgegevens van de trainers en bestuursleden, zodat 

jullie met jullie vragen of opmerkingen steeds terecht kunnen. Geniet de komende weken van een deugddoende 

zomervakantie, en dan zien we jullie graag in augustus terug! 

 

Met sportieve groeten, 

 

Het bestuur van Dibad vzw 


