Mortsel, 23/11/2017
Badminton voor 5 -7 jarigen: proef nu van een fantastische sport!
Beste speler en ouders,
Na de successen van de vorige jaren, zetten we het Minibad project verder. Minibad is badminton voor 5 -7
jarigen, met lagere netten en kleinere rackets. Vanaf januari zal er in onze club dus opnieuw training
gegeven worden aan deze leeftijdscategorie. Aan de hand van een aantal leuke
spelletjes kunnen deze jonge spelers kennis maken met badminton. Zo hebben
zij ook al een voorsprong als ze later op de grotere trainingsdagen komen mee
trainen.
Belangrijk om weten, is dat deze spelers volgend jaar voorrang zullen krijgen
om lid te worden van onze grotere speeldag, op vrijdagavond. Deze avond is
elk jaar direct volzet.
Concreet:


De trainingen gaan door op de volgende zondagen in 2018:
o 25/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 22/4, 29/4, 27/5, 3/06 en 10/06



De training is bedoeld voor jongens en meisjes die geboren zijn tussen 2010 en 2012



De training vindt telkens plaats in sporthal Den Willecom, van 11u00 tot 12u00. Terelststraat 2,
2650 Edegem.



Inschrijven kan door contact met ons op te nemen via ledenadmin@olvebadminton.be. Gelieve
telkens naam, geboortedatum, adres en GSM- en/of telefoonnummer op te geven.



Inschrijvingen moeten binnen zijn voor 10 februari 2018.



We werken met een klein groepje, dus de plaatsen zijn beperkt. Snel zijn is de boodschap!



De trainingen worden gegeven door gediplomeerde trainers.



Het lidgeld, inclusief verzekering, bedraagt 50 euro. Nadat wij per mail uw vraag tot inschrijving
hebben ontvangen, bevestigen wij de inschrijving per mail, waarin u eveneens de
betalingsgegevens zal vinden.



De algemene afspraken ivm trainingen zijn van toepassing. U kan deze vinden op de jeugdpagina
van onze website: www.olvebadminton.be.



De spelers hoeven geen rackets of pluimen mee te nemen, de club voorziet dit.



Spelers dienen stevige sportschoenen, geen turnpantoffels,
met non-marking zolen te dragen.

Met sportieve groeten,
Van Roey Maarten
Algemeen Jeugdverantwoordelijke OLVE BADMINTON
jeugd@olvebadminton.be

