
 

 

Badmintonclub Merelbeke Seizoen 2021 - 2022 

Gemeentelijke Sporthal, Sportstraat 1, 9820 Merelbeke 
 

info@bcmerelbeke.be  www.bcmerelbeke.be  www.facebook.com/BCMerelbeke 
 

Beste bcm’ers, 

Iedereen, oude én nieuwe leden kunnen zich online opnieuw inschrijving en het lidgeld betalen op rekeningnummer 
BE93 4451 6096 2167 met vermelding van naam/namen en wordt verzocht te betalen vóór 1-10-2021.  

Het lidmaatschap voor leden die betaald hebben voor het voorbije seizoen (2020-2021) wordt automatisch verlengd 
naar het huidig seizoen, zij hoeven geen lidgeld te betalen. Deze leden worden door het bestuur persoonlijk op de 
hoogte gesteld. 

De lidgelden omvatten de huur van de terreinen, de shuttles, de sportverzekering en de aansluiting bij Badminton 
Vlaanderen en zijn als volgt: 

Volwassenen (vanaf 18 jaar) 75 € 
Jongeren (vanaf 12 t.e.m. 17 jaar) 55 € 

*Leden reeds aangesloten bij Badminton Vlaanderen via een andere club hebben 15 € vermindering 
*Gezinstarief vanaf 3 personen op hetzelfde adres (zie lidgeldtabel) 
*Sociaal tarief, graag een seintje aan de voorzitter (Nico Goeminne) 

We spelen elke dinsdag en vrijdag van 20u tot 22u30 (begin augustus – eind juni),  
maar noteer volgende dagen zeker in jullie agenda: 

- Dinsdag 28 september 2021: Intern kennismakingstornooi  
- Vrijdag 1 oktober 2021: uiterste betaaldag lidgeld 
- Vrijdag 8 oktober 2021: initiatieles 
- Vrijdag 15 oktober 2021: initiatieles  
- Vrijdag 22 oktober 2021: initiatieles 
- Vrijdag 29 oktober 2021: initiatieles 
- Dinsdag 4 januari 2022: nieuwjaarsreceptie (indien mogelijk)  
- Zondag 24 april 2022: BCM Tornooi  
- Zaterdag 25 juni 2022: BCM BBQ 

Let op, GEEN badminton op volgende dagen 

- Vrijdag 3 September 2021 
- Dinsdag 2 November 2021 
- Vrijdag 24 December 2021 
- Vrijdag 31 December 2021 

Voor de nieuwelingen onder ons zullen er elke vrijdag van oktober opnieuw intiatielessen zijn van 20u tot 22u. Deze 
lessen zijn gratis maar men dient zich wel aan te melden bij de inschrijving. 

Na het wegvallen van het BCM tornooi de vorige twee seizoen hopen we dat je zeker van de partij bent op onze 14e 
editie op zondag 24 april 2022! We doen een warme oproep aan onze leden om zich kandidaat te stellen voor de 
Werkgroep Tornooi die instaat voor de organisatie (Geef Timothy een seintje). 

Verder hopen we tegen de nieuwjaarsreceptie onze nieuwe truitjes te kunnen voorstellen! 

Graag willen we zowel onze website als onze Facebook/BCMerelbeke pagina nog eens vermelden. Hierop vind je veel 
extra informatie, zoals belangrijke documenten, maar ook aankondigingen voor tornooien en kan je onze 
nieuwsbrieven nalezen. Niet te missen dus! 

Met vriendelijke groeten, 
Het BCM bestuur 

 

- Nico Goeminne, (voorzitter) 
- Ine Hertens (feestaangelegenheden) 

- Peter Wauman, (penningmeester, sportvoordeel, vraag er naar!) 
- Wendy Van Den Berghe (secretaris, ledenbeheer, externe tornooien) 
- Timothy Van Raemdonck (BCM-tornooi, algemene ondersteuning) 
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Individuele lidgelden 
 
 

Maand T.e.m. 17 jaar Vanaf 18 jaar 

Augustus 55 € 75 € 

September 55 € 75 € 

Oktober 55 € 75 € 

November 55 € 75 € 

December 50 € 65 € 

Januari 45 € 55 € 

Februari 40 € 45 € 

Maart 35 € 35 € 

April 25 € 25 € 

Mei 15 € 15 € 

Juni Gratis (zonder verzekering) 

 
* Leden reeds aangesloten bij Badminton Vlaanderen via een andere club hebben 15 € vermindering 
* Sociaal tarief, graag een seintje aan de voorzitter 
* Tip: vele mutualiteiten geven een sportvoordeel 
 
 
Gezinstarief (voor gezinsleden wonend onder hetzelfde dak) 
 

+ 18 jaar T.e.m. 17 jaar Lidgeld 

0 3 130 € 55 + 55 + 20 

0 4 150 € 55 + 55 + 20 + 20 

    

1 2 150 € 75 + 55 + 20 

1 3 170 € 75 + 55 + 20 + 20 

1 4 190 € 75 + 55 + 20 + 20 + 20 

    

2 1 170 € 75 + 75 + 20 

2 2 190 € 75 + 75 + 20 + 20 

2 3 210 € 75 + 75 + 20 + 20 + 20 

2 4 230 € 75 + 75 + 20 + 20 + 20 + 20 

    

3 0 170 € 75 + 75 + 20 

4 0 190 € 75 + 75 + 20 + 20 
 

 

 
 
 


