JEUGDWERKING
2022-2023

VOOR DE NIEUWKOMERS – VEELGESTELDE VRAGEN
De Gitse BC organiseert jeugdtrainingen op vrijdagavond tussen 18-20u. We trainen in 4 groepen telkens een
uurtje en houden bij het opdelen van de groepen rekening met het kunnen van de jeugdspelers.
Locatie: Sporthal Ogierlande, Torhoutstraat 6, 8830 Gits
NODIG:
•
•
•
•
•

Sportieve kledij
Sportschoenen (non marking soles)
Racket (staat ook ter beschikking voor zij die geen eigen racket hebben)
Shuttles worden tijdens de trainingen ter beschikking gesteld door de club
Een sportieve geest en de wil om het spelletje onder de knie te krijgen

HET LIDGELD voor 2023 (jan – dec)
JEUGD GEBOREN IN 2006 of jonger
VOLWASSEN geboren in 2005 of ouder

95 euro (€90 voor wie betaald heeft voor 31 december)
100 euro (€95 voor wie betaald heeft voor 31 december)

INCLUSIEF
• JEUGDTRAINING
• COACHING
• VERZEKERING
• T-SHIRT OM DE 2 JAAR (in jan 2023 => alle nieuwe leden krijgen een T-shirt)
VOOR BESTAANDE EN NIEUWE LEDEN
Omdat de ledenadministratie vlot met de correcte persoonsgegevens aan de slag zou kunnen, moet er
ingeschreven worden via de website. Daar wordt meteen ook de betaling in orde gebracht.
Zie www.gitsebc.be en klik op inschrijven. Indien je problemen zou ondervinden, aarzel niet om een mailtje te
sturen naar bestuur@gitsebc.be . We helpen je graag verder.

VERDELEN VAN DE T-SHIRTS EN DE ATTESTEN VAN DE MUTUALITEIT zijn voorzien in januari 2023

ONLINE INFO
Website Gitse BC:
Facebookgroep:
Facebookpagina:

www.gitsebc.be
Gitsebc en ook GITSE BC JEUGDWERKING (gesloten groep)
Gitse Badmintonclub

Standaard verloopt onze communicatie met leden en ouders via mail. We zijn actief op facebook, al moeten we
dit medium nog wat intensiever gaan gebruiken. Tips zijn welkom, ook ouders die wat ondersteuning willen
bieden op dit vlak zijn meer dan welkom!

SHUTTLES
Tijdens de trainingen worden de shuttles ter beschikking gesteld door de club.
Wie wedstrijden speelt kan shuttles aankopen via de club:
NYLON
YONEX MAVIS 300
prijs 10€ per koker (6 shuttles)
VEER
VICTOR QUEEN
prijs 20 € per koker (12 shuttles)
Mail vooraf naar louis.carpentier@hotmail.com, hij brengt de nodige shuttles mee.
Graag het correcte bedrag ten laatste binnen de 5 werkdagen overschrijven op rekening van de Gitse BC met
de vermelding “shuttles”, dit om onze administratieve opvolging te vereenvoudigen.
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DE TRAININGEN
VRIJDAG 18-19u
Doelgroep
minibad (U9) en U11/U13 spelers
De spelers die trainen vanaf 18u stappen mee in het ontwikkelingstraject Shuttle Kids.
Meer info: https://www.shuttlekids.org/
VRIJDAG 19-20u30 (laatste half uur wedstrijden)
Doelgroep
U13/U15/U19 KW Cup niveau en competitiespelers
We delen de groepen in op basis van je kunnen op dat moment. Tijdens de trainingen komen zowel footwork, technische
en tactische aspecten aan bod.

DATA VRIJDAGTRAINING
** Graag telkens iedereen op tijd aub?
** Tijdens de vakanties is er voor iedereen vrij spelen van 19-20u. De andere vrijdagen is er telkens één uur
training. Ofwel starten om 18u ofwel om 19u.
** Aan de groepen die starten om 19u wordt gevraagd om zelfstandig los te lopen vanaf 18u50, zo kan de
badmintonspecifieke opwarming starten om 19u. Na 20u worden nog wedstrijden gespeeld tot 20u30.

Op de site is bij de kalender van de jeugd steeds terug te vinden wanneer er getraind wordt en of het gewone
training is of vrij spelen.
De kalender is terug te vinden via volgende link: https://www.gitsebc.be/jeugd/jeugd-kalender/

BELANGRIJKE DATA – ZET ZE NU AL IN JE AGENDA (tot einde seizoen)
FEBRUARI
VRIJDAG 17 FEBRUARI

CARNAVAL TRAINING

MEI
VRIJDAG 26 MEI
BOWLEN
Eindeseizoensactiviteit
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TRAINERS – COACHES – BEGELEIDERS

Hanne Buysschaert
Diploma: Initiator Badminton
Jeugdcoördinator Gitse BC
jeugd@gitsebc.be
0496 62 57 03

Louis Carpentier
Diploma: Initiator Badminton
+ Multi Move begeleider

Nele Cauwelier
Medewerker Jeugdbestuur
0473 58 60 53

0479 86 41 21

Vic Vanhoutte
Diploma: Multi Move
begeleider
0471 24 89 07

Jonas Maes
Diploma: Trainer B Badminton
0474 27 09 39
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