Edegem, 31/5/2018
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- en Multimove
badminton project verder. Multimove richt zich vooral tot de allerjongsten
(5-6 jaar) met nadruk op veel bewegen, maar zeker ook met een
badminton-touch. Minibad is badminton voor 6 tot 7 jarigen, met lagere
netten en kleinere rackets. Aan de hand van een aantal leuke spelletjes
kunnen de jongeren kennismaken met badminton. Zo wordt een
voorsprong opgebouwd, vooraleer ze later op de trainingsdagen vanaf 8
jaar komen meetrainen.
Concreet:
 Het nieuwe seizoen start op zondag 16 september 2018 en loopt tot 16 juni 2019 (niet tijdens de
schoolvakanties)
 De multimove trainingen gaan door op zondagmorgen 09:30 – 10:30
 De minibad trainingen gaan door op zondagmorgen 10:40 – 11:40
 De training is bedoeld voor jongens en meisjes die geboren zijn in 2011, 2012 en 2013


De training vindt plaats in sporthal Den Willecom. Terelststraat 2, 2650 Edegem.



Inschrijven kan door contact met ons op te nemen via ledenadmin@olvebadminton.be. Gelieve telkens
naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer op te geven. Op dit e-mail adres kan u ook meer
informatie verkrijgen.



Schrijf nu al in voor volgend seizoen want de plaatsen zijn gegeerd. We werken immers in kleine
groepjes.



De trainingen worden gegeven door gediplomeerde trainers.



Het lidgeld, inclusief verzekering, bedraagt 102 euro. Nadat wij per mail uw inschrijving hebben
ontvangen, sturen wij u de mogelijkheid tot betaling. Je mag drie keer proberen vooraleer definitief aan
te sluiten.



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



De spelers hoeven geen rackets of shuttles mee te nemen. De club voorziet deze.



Spelers dienen binnensportschoenen met non-marking zool te dragen (geen turnpantoffels).

Met sportieve groeten,
Rutger Hendrickx
Algemeen Jeugdverantwoordelijke OLVE Badminton Club.

