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1. VOORWOORD.
Proficiat, je hebt de weg naar onze club gevonden.
Het bestuur en alle leden van de club wensen je van harte welkom in onze club.
We hopen dat je het erg naar je zin zal hebben bij de Geelse Badminton Club vzw
( GBC vzw ).
Om je een beetje wegwijs te maken in onze club bezorgen wij aan alle nieuwe leden deze
infobrochure . In deze brochure vind je de meest belangrijke informatie over onze club en
werking. Je komt er veel te weten over het bestuur, de trainingsuren, de jaarlijkse
activiteiten, de lidgelden, materiaal, badmintonkledij enz… Je vindt er tevens ook een
beknopte samenvatting van de spelregels.
Mochten er toch nog vragen zijn over iets dan mag je die gerust stellen aan één van de
bestuursleden of leden die al langer spelen in onze club.
Zij zullen je daarbij graag verder helpen.
Onze club bestaat uit een bont allegaartje van verschillende mensen en spelers.
We hebben vooreerst onze jeugdspelers, deze zorgen voor de toekomst van onze club en
vragen veel aandacht.
Daarnaast zijn er de recreanten, dit zijn spelers die vooral spelen voor de fun en als
ontspanningen, zij maken het vooral op dinsdagavond en donderdagavond graag gezellig.
Onze laatste groep zijn de competitiespelers, zij zijn vooral het uithangbord van GBC vzw
en geven elk jaar het beste van zichzelf voor een goede eindrangschikking in de
verschillende competities en tornooien.
Maar één ding hebben we allemaal gemeen : we doen het voor het plezier !!
Tot slot wensen wij iedereen veel badmintonplezier en een toffe sfeer toe en hopen op een
geslaagd seizoen.

Het Bestuur.

Secretariaat : Mark Van Poppel , Holven 105 , 2440 Geel , 0478 44 86 86 , secretaris@geelsebadminton.be
Maatschappelijke zetel : Stalpaart 40 , 2440 Geel
Ondernemingsnummer : 886.347.594

Website : WWW.Geelsebadminton.be

Rekeningnummer : BE39 4144 1539 1119

Rechtspersonenregister : rechtbank van koophandel Turnhout
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2. BESTUURSGEGEVENS.
Voorzitter / trainers / kantine / vzw en JCO :
Peeters Rob ; Mannestraat 101 ; 2440 Geel
014 56 02 44
GSM : 0472 45 42 21
e-mail : voorzitter@geelsebadminton.be
Secretaris / competitieverantwoordelijke :
Van Poppel Mark ; Holven 105 ; 2440 Geel
GSM : 0478 44 86 86
e-mail : secretaris@geelsebadminton.be
e-mail : competitie@geelsebadminton.be
Bestuurslid / verzekeringen / materialen en JCO:
Verboven Jef ; Stalpaart 40 ; 2440 Geel
014 58 62 67
GSM : 0498 40 88 99
e-mail : jeff.verboven@telenet.be
Penningmeester / clubfeest :
Aerts Dina ; Stalpaart 40 ; 2440 Geel
014 58 62 67 GSM : 0495 42 04 02
e-mail : dina.aerts@telenet.be
Bestuurslid jeugd :
Dubois Aaricia ; 2250 Olen
GSM : 0478 13 60 85
e-mail : jeugd@geelsebadminton.be
Bestuurslid recreanten :
Pattiselano Patrick ; De Billemontstraat 62 ; 2440 Geel
014 70 54 48
GSM : 0485 27 96 57
e-mail : patrickpattiselano@gmail.com
Website Geelse Badminton Club: www.geelsebadminton.be
Facebook Geelse Badminton Club : http://www.facebook.com/GeelseBadmintonClub
Rekening nummer GBC : BE39 4144 1539 1119
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3. TRAININGEN EN SPEELUREN.
De competitiespelers en recreanten trainen dinsdagavond tussen 19u30 en 20u30
op alle terreinen. Er is dan geen mogelijkheid tot vrij spelen gezien de
omvangrijke groep spelers. Deze trainingen worden gegeven door Rob Peeters.
Vanaf 20u30 tot 22u00 is het vrij spelen voor iedereen.
De jeugdspelers trainen dan weer op donderdagavond tussen 18u00 en 19u00
voor de beginners en van 19u00 tot 20u00 voor de gevorderde jeugd.
Deze trainingen worden gegeven door Marjan Kuppens samen met Mark Van
Poppel.
Zondag :

Van 09.00 tot 12.00 uur competitie en vrij spelen voor iedereen.

Dinsdag : Van 19.30 tot 20.30 uur training voor competitiespelers en
recreanten.
Van 20.30 tot 22.00 uur vrij spelen voor iedereen.
Donderdag :Van 18.00 tot 19.00 uur training voor de beginnende jeugdspelers.
Van 19.00 tot 20.00 uur training voor de gevorderde jeugdspelers.
Van 20.00 tot 22.30 uur vrij spelen voor iedereen.
Opgelet :

Vanaf de maand mei tot en met augustus valt zondag weg.
Vanaf de maand juni tot en met augustus valt ook dinsdag weg
In juli en augustus spelen wij alleen op donderdag vanaf 20.00 uur
( ook voor de jeugd die dan enkel vrij kan spelen, er zijn dan geen
trainingen) .
Vanaf september terug op dinsdag, donderdag en zondag op de
reguliere uren.

We spelen altijd in de sporthal van het Koninklijk Atheneum, Technische
Schoolstraat 15 te Geel. De parking en ingang van de sporthal is schuin
tegenover de Kabienstraat.
Naast onze 3 onderstaande gediplomeerde vaste trainers hebben we nog
veschillende gediplomeerde invaltrainers voor ingeval een vaste belet zou zijn.

Rob Peeters

Marjan Kuppens
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4. LIDGELDEN.
Alvorens je aan te sluiten kan je 3 keer gratis komen proberen.
Onze lidgelden en verzekeringen lopen telkens per kalenderjaar.
Senioren

:

85 Euro voor een volledig jaar vanaf januari.
(senior wordt men wanneer men in dat kalenderjaar 16 wordt).

Jeugd

:

60 Euro voor een volledig jaar vanaf januari.

In deze bijdragen zit voor een gans jaar het gebruik van de accomodatie,
verzekering, shuttlebijdrage en het bijwonen van de trainingen.
Vanaf september gelden er speciale lidgelden aan verminderde prijs tot januari.
Senioren vanaf september 50 Euro en vanaf oktober 45 Euro tot eind december.
Jeugd vanaf september 40 Euro en vanaf oktober 35 Euro tot eind december.
Inschrijven doe je bij iemand van het bestuur, je moet er enkel een briefje met je
gegevens invullen en je kan cash betalen of we geven een overschrijving mee.

5. SHUTTLES EN PRIJZEN.
Werp de gebruikte shutlles nooit weg als ze nog niet volledig zijn stukgespeeld
maar werp ze in de voorziene bakken op onze clubkast.
Deze shuttles kunnen op dinsdag en donderdag op de training nog worden
gebruikt zodat er niet steeds nieuwe moeten gebruikt worden, dit bespaart de
club en jezelf ook geld.
Nylon shuttles zijn altijd ten laste van de club en kunnen door de spelers vrij
gebruikt worden, er is hiervoor geen bijdrage verschuldigd.
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6. MATERIAAL.
Zowel op zondag, dinsdag als donderdag worden de netten opgesteld door de
eerst aanwezige spelers. Bij het einde van de trainingen worden de netten en
palen teruggeplaatst op de daartoe voorziene karretjes door de spelers die het
laatst de terreinen gebruikten. Deze karretjes worden dan netjes terug naar ons
berghok gereden en daar geplaatst.
Omdat wij zowat met de laagste lidgelden zitten op de badmintonmarkt moet
hiervoor een reden zijn. Wel, dat is ook zo. Iedere trainingsdag of wanneer er
gespeeld wordt kunnen wij zelf een kleine kantine opstellen en zorgen wij zelf
voor drank, tafels en stoelen. Mede door de opbrengsten van deze kantine en
onze lidgelden kunnen wij zaal, shuttles, trainers en materialen blijven
bekostigen. Wij vragen dan ook elk seizoen mensen die op vrijwillige basis
enkele malen per jaar de kantine willen verzorgen. Het is echt geen grote moeite
en je bespaart er zelf ook mee. Daardoor kunnen we de lidgelden en veren
shuttles aan zo een lage prijs blijven aanbieden.
Het is trouwens zeer gezellig in onze café, vooral dan op donderdagavond.
Vooraan in de zaal staat onze clubkast. In deze clubkast zitten onderandere de
reserveracketten. Deze kunnen gebruikt worden wanneer je eerst zou willen
proeven van onze sport vooraleer je zelf een racket aanschaft of lid wordt.
Deze kunnen ook gebruikt worden wanneer jezelf slechts één racket hebt en
deze stuk is of de bespanning is gebroken ( eigen spandienst is er in onze club ).
Draag de nodige zorg voor dit materiaal want wij hebben het ook zelf moeten
aankopen. Verder staan er op deze kast nog enkele bakken voor de gebruikte
veren shuttles. Een kistje met EHBO materiaal staat in ons berghok ter
beschikking en ijs ligt in onze vriezer aldaar.
Ga zeker regelmatig eens kijken naar ons prikbord. Hieraan hangen de
competitiekalenders, de inschrijvingen voor de diverse tornooien, belangrijke
wetenswaardigheden, de beurtrol voor de kantine en wanneer wij tijdens de
competitie klassementswijzigingen of competitieklassementen ontvangen zullen
deze via dit prikbord worden bekend gemaakt.
De wedstrijdverslagen die in de krant verschenen zijn kan je er ook op nalezen.
Ook familiale gebeurtenissen zoals geboorten, huwelijken enz.. van clubleden
worden eveneens via dit bord bekend gemaakt voor zover we de info hebben.
Ook evenementen als clubfeest, data waarop er geen badminton is of andere data
worden hierop voortijdig aangehangen.
Het zou daarom een gewoonte moeten worden om bij het binnenkomen van de
zaal éérst eens vlug een blik te werpen op het prikbord ( een visueel blik voor
alle duidelijkheid hé ).
Mocht er nog iets zijn wat je niet duidelijk is of vragen hebt, dan kan je steeds
terecht bij het bestuur of andere spelers en zij zullen je graag verder helpen.
Infobrochure Geelse Badminton Club vzw
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7. BADMINTONKLEDIJ EN UITRUSTING.
Badminton stelt geen specifieke eisen aan sportkledij of sportschoenen.
Alle kleuren worden toegelaten zolang niet uitdrukkelijk bepaald voor
competitie of tornooien.
In de meeste sporthallen zijn sportschoenen met witte zool verplicht, het is dus
aan te raden van bij het begin dergelijke schoenen aan te kopen.
Voor competitie en tornooien wordt vooropgesteld te spelen in het clubshirt of
een effen shirt en effen broek van dezelfde kleur zonder opvallende tekeningen.
Een eigen racket is verplicht wanneer je definitief inschrijft bij onze club.
Indien je moet overgaan tot de aankoop van een racket kan je best vooraf raad
inwinnen bij Jef Verboven, Rob Peeters, of een competitiespeler of speelster.
Zij zullen je wegwijs maken in het groot aanbod van rackets.

8. ACTIVITEITENKALENDER.
In maart wordt er ook een clubfeest georganiseerd met het nodige eten, drank en
een dansje, het is steeds een gezellige boel daar op ons feest.
In november hebben we de jaarlijkse kind-ouderdag waar een kind dat lid is met
één van zijn ouders speelt of een lid dat met zijn kind speelt. Er wordt dan een
toernooi georganiseerd dat vooral sportief verloopt, meedoen is belangrijker dan
winnen en je bent zeker om een wedstrijd of 4 te kunnen spelen, beslist een
aanrader voor jeugd en ouders.
Een jaarlijkse algemene vergadering houden wij meestal in de maand mei maar
ieder lid van onze club is ten alle tijden vrij om inzage te nemen in onze boeken
of vragen te stellen over bepaalde zaken. Elk lid kan zich trouwens vrij
aansluiten bij het bestuur indien daartoe interesse voor is (rekening houdend met
onze vzw statuten). Hoe meer zielen hoe meer vreugd en hoe meer handen, hoe
lichter het werk.
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9. COMPETITIEWEDSTRIJDEN EN TORNOOIEN.
Wanneer je lid bent geworden van onze club ben je ook automatisch lid van de
Vlaamse Badminton Liga ( VBL ) en ben je er ook verzekert.
Wanneer je bij het spelen kwetsuren oploopt gelieve dan binnen de 24 uur
contact op te nemen met Jef Verboven of Mark Van Poppel ( zie item nr. 2 )
zodat de verzekeringspapieren tijdig in orde kunnen worden gebracht.
Voor elk seizoen krijgt elke speler de kans zich op te geven voor competitie in
welke ploeg en voor welke dicipline. De ploegsamenstellingen worden samen
met het bestuur en de spelers besproken.
Het aantal competitieploegen is afhankelijk van het aantal aangeboden spelers.
Meestal hebben we 2 herenploegen, 2 gemengde ploegen en 1 damesploeg.
Een ploeg bestaat uit 4 spelers .
De thuiswedstrijden van onze ploegen worden gespeeld op zondagvoormiddag
vanaf 09.00 uur in de sporthal van het Koninklijk Atheneum.
Indien je competitie speelt raadpleeg dan regelmatig je competitiekalender.
Naast de gewone tornooien zijn er echter ook tornooien speciaal voor D-spelers
en recreanten. Vooral de tornooien in poule waar je dus bij het eerste verlies niet
onmiddellijk bent uitgeschakeld, staan altijd garant voor een dagje
badmintonplezier. Een aanrader voor wie een stapje buiten de club wil zetten.
Door het spelen en winnen van tornooien kan je klassementsverhoging
bekomen.
Deze zijn van laag naar hoog , D - C2 - C1 - B2 - B1 - A.
Inschrijven voor een tornooi gebeurt meestal digitaal via toernooi.nl .
Voor meer inlichtingen en info kan je steeds terecht bij het bestuur of bij de
betere spelers.
Alvast veel plezier met de competitie en denk erom, wees sportief.
Badminton is nog steeds voor ons een sport voor de gezondheid en het plezier en
niet voor het geld.
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10. BEKNOPTE SPELREGELS.
SPEELVELD

Voor het enkelspel gelden de binnenste zijlijnen en de achterste achterlijn, het
veld wordt dus lang en smal.
Voor het dubbelspel gelden alle buitenste lijnen, alleen voor de service in het
dubbelspel telt de voorste achterlijn.
PARTIJEN

Het badmintonspel kent in wedstrijdvorm 5 onderdelen :
*
*
*
*
*

heren enkel
dames enkel
heren dubbel
dames dubbel
gemengd dubbel

SERVICE

De service dient onderhands te worden geslagen vanuit het serveervak naar het
diagonaal overliggende serveervak.
Bij het enkelspel begint men bij de stand 0-0 vanuit het rechter serveervak.
Daarna wordt de service vanuit het rechter serveervak geslagen bij een even
aantal punten en vanuit het linker serveervak bij een oneven aantal punten.
Het servicevak loopt tot de achterste grenslijn en de binnenste zijlijn.
Bij het dubbelspel heeft elk team 1 kans om te serveren. Het servicevak loopt tot
de buitenste zijlijnen en tot de voorlaatste achterlijn.
FOUTEN

Je maakt ondermeer een fout als :
* De shuttle binnen uw speelveld op de grond valt.
* Je de shuttle buiten het speelveld, in het net, tegen het plafond of de zijmuren
slaat.
* Je de shuttle slaat voordat deze over het net is gegaan.
* Je de shuttle bij de service buiten het serveervak slaat.
* Je de shuttle met het lichaam raakt.
* Je de shutlle tweemaal achtereenvolgens raakt.
* Je service niet goed is Bv. racket niet onder de onderste rib, racketsteel wijst
niet neerwaarts, je niet stilstaat of niet binnen uw vak staat bij de service.
Verder zijn er nog tal van fouten die je ongetwijfeld zult leren tijdens het spelen
en andere spelers zullen je daarop attent maken.
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TOSS

Bij het begin van elke wedstrijd wordt de shuttle omhoog geworpen en de ploeg
waarnaar de dop van de shuttle wijst mag kiezen uit 3 mogelijkheden,namelijk :
* Beginnen met de service.
* Niet beginnen met de service.
* Welke zijde van het veld zij wensen aan te vangen.
De andere ploeg mag dan nog kiezen uit de 2 andere mogelijkheden.
Indien je nog vragen heeft over iets stel ze dan gerust aan iemand van het
bestuur of aan andere spelers, zij zullen je helpen of doorverwijzen naar iemand
die je kan helpen.

11. PUNTENTELLING.
In mei 2006 heeft de Internationale Badminton Federatie (IBF) de nieuwe
puntentelling aangenomen volgens het Rallypunt systeem, hier is ze al op papier
zodat je er al eens over kan nadenken.
 Elke partij gaat naar 2 winnende sets van 21 punten (ook dames enkel).
 Er moet met 2 punten verschil gewonnen worden, dus 24-26 is mogelijk.
 Bij 29-29 wint de ploeg die als éérste de 30 punten scoort.
 Bij 11 punten in de 1ste,2de of 3de set heb je recht op 1 minuut rust.
 Tussen het einde van de set en de aanvang van de volgende set heb je
recht op 2 minuten rust.
 In de 3de set wordt er op 11 punten terug van kant gewisseld.
 Bij dubbel en gemengd dubbel heeft elk team maar 1 servicebeurt.
 Elk punt is een punt, ook al heb je niet de service.(Je moet deze dus niet
hebben om te scoren, m.a.w. : je kan tegelijkertijd de service afnemen en
een punt scoren).
In het enkelspel serveer je van de kant naargelang het aantal punten die je hebt,
op de even punten serveer je van rechts, op de oneven van links.
De regels voor dubbel en dubbel gemengd :
 Het aantal punten van de serverende partij bepaald vanuit welk serveervak
wordt geserveerd.
 De spelers wisselen alleen als zij een punt scoren tijdens hun eigen
servicebeurt, in alle ander gevallen wordt er niet van serveervak
gewisseld.
 Het aantal service beurten om en om over de spelers van een partij wordt
verdeeld.
Zie volgende pagina voor een schematische voorstelling
Infobrochure Geelse Badminton Club vzw
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Spelverloop/uitleg

stand

speelveld

Serveren vanuit

Serveerder &

Winnaar

welk vak

ontvanger

van de
rally

Begin van de game

0-0

C
B

A/B scoren een punt en
wisselen van serveervak.

1-0
C

A serveert vanuit het linker
vak. C/D wisselen niet
C/D scoren een punt en

A
1-1
C

krijgen ook de service.
Geen van beide teams
wisselen van serveervak.
A/B scoren een punt en

A
2-1

krijgen ook de service.

C

Geen van beide teams

A

wisselen van serveervak.
C/D scoren een punt en

2-2
C

krijgen ook de service.
Geen van beide teams
wisselen van serveervak
C/D scoren een punt en

A
2-3
D

wisselen van serveervak.

D
A
D
B
D
B
D
B
D
B
C

C serveert vanuit het linker
A

serveervak
3-3

D

krijgen ook de service.
Geen van beide teams
wisselen van serveervak.
A/B scoren een punt en

A
4-3

D

wisselen van serveervak.

B

C
B
C

A serveert vanuit het rechter
vak. C/D wisselen niet van
vak

A serveert naar C.

het aantal punten

A/C zijn de 1

is 0

serveerder en

A/B

ste

ontvanger
Linker vak want het

A serveert naar D

C/D

D serveert naar A

A/B

B serveert naar C

C/D

C serveert naar B

C/D

C serveert naar A

A/B

A serveert naar C

A/B

A serveert naar D

C/D

aantal punten van
de serverende partij
is oneven.
Linker vak want het
aantal punten van
de serverende partij
is oneven.
Rechter vak want
het aantal punten
van de serverende
partij is even.
Rechter vak want
het aantal punten
van de serverende
partij is even
Linker vak want het
aantal punten van
de serverende partij

vak. A/B wisselen niet van
A/B scoren een punt en

Rechter vak,want

is oneven.
Linker vak want het
aantal punten van
de serverende partij
is oneven.
Rechter vak want
het aantal punten
van de serverende

B
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Uiteraard helpen het bestuur en de spelers je graag bij de éérste stappen in de
puntentelling, na enkele wedstrijdjes heb je het immers door.
A & B vormen een paar en C & D ook.
De lijn tussen het gele en groene vak is het net.
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12. HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Vernieuwde en aangepaste versie sinds 10 november 2014.
Deze versie vervangt alle vorige versies.
Het huishoudelijk reglement voorziet in de praktische werking van GBC vzw.
Indien U toetreed tot GBC vzw onderschrijft U automatisch dit reglement.
Artikel 1 : schoenen
a. Het is verboden de sportvloer te betreden met schoenen die reeds buiten
de sporthal zijn gedragen.
b. Sportschoen hebben liefst een witte zool of speciale zolen die de vloer
niet besmeuren ( strepen maken ).
Artikel 2 : kledij
Elke speler dient voorzien te zijn van sportkledij, hetzij short en T-shirt of een
training of een jogging of dergelijke, dus geen jeans en normale kledij of
gewone schoenen.
Artikel 3 : speeltijden
a. De éérst aanwezige leden zetten de zaal klaar voor het badmintonnen.
b. De laatst spelende leden zetten de toestellen terug in het voorziene hok op
het einde van het speelmoment.
c. Bij een eventuele overbezetting van de zaal worden er geen enkels
gespeeld en wordt de speelduur beperkt tot 30 minuten en wordt er
geroteerd met de bankzitters.
d. De speeluren worden bekendgemaakt op het prikbord of via ons clubblad
en kunnen veranderen.
Artikel 4 : shuttles
a. Nylon shuttles worden gratis ter beschikking gesteld aan de leden en
bevinden zich op de clubkast, moesten deze in slechte staat zijn dan kan
men er ten aller tijden vragen aan iemand van het bestuur of een
gevestigde waarde en deze zal dan de shuttles aanvullen vanuit het
berghok.
b. Veren shuttles voor competitie worden gratis geleverd door de club.
c. Alle shuttles dienen na het spelen terug gebracht te worden naar de
materiaalkast om aldaar in de voorzien bakken gedeponeerd te worden.
d. Shuttles die in een zodanige slechte staat zijn dat er niet meer met te
spelen of trainen valt dienen in de vuilbak gedeponeerd te worden.
e. Het achterhouden of opzettelijk vernielen van de shuttles wordt niet
getolereerd en kan sancties tot gevolg hebben overeenkomstig de statuten
van GBC vzw en het reglement van inwendige orde van GBC vzw.
Infobrochure Geelse Badminton Club vzw
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f. Gebruikte veren shuttles werpt men in de voorziene bakken op de
materiaalkast en worden nadien gebruikt op de trainingen.
Artikel 5 : kleedkamers – sportzaal - douches
a. Zedelijkheid en netheid dienen in acht genomen te worden in alle lokalen
van de sporthal en zelfs op de parking, inbreuken hiertegen kunnen een
schorsing of schrapping als lid inhouden overeenkomstig de statuten van
GBC vzw en het reglement van inwendige orde van GBC vzw .
b. Kleedkamers 1 en 2 zijn voorbehouden aan de heren.
c. Kleedkamers 3 en 4 zijn voorbehouden aan de dames.
d. Het is verboden te eten, te drinken en te roken in de sportzaal,
kleedkamers, douches en andere lokalen.
e. Bij het verlaten van de kleedkamers wordt nagezien dat er geen
kledijstukken of andere zaken achter gebleven zijn en deze dienen
binnengebracht te worden in ons clublokaal.
f. Vandalisme wordt niet getolereerd, de betrapte persoon zal zelf opdraaien
voor de kosten en kan de toegang tot deze lokalen ontzegd worden of zelf
uit de club geschorst of geschrapt worden overeenkomstig de statuten van
GBC vzw en het reglement van inwendige orde van GBC vzw.
g. Persoonlijk materiaal zoals geldbeugels, GSM ’s en dergelijke dienen mee
in de sportzaal genomen te worden in de sportzak of dergelijke.
h. Diefstal zal steeds gemeld worden aan de politie en zal een verwijdering
uit de club tot gevolg hebben voor de betrapte persoon, overeenkomstig
de statuten en het reglement van inwendige orde van GBC vzw.
i. Vreemde personen die u niet kent hebben niets te zoeken in onze
kleedkamer (behalve van andere clubs of verenigingen die er toegang tot
hebben), dit dient dan onmiddellijk gemeld te worden aan iemand van het
bestuur of een gevestigde waarde, deze zal dan navraag en controle
uitvoeren en indien nodig maatregelen nemen.
j. Douchen is niet verplicht maar wel aan te raden.
k. De douches en kleedkamers en andere lokalen dienen netjes achtergelaten
te worden.
Artikel 6 : clubmateriaal
a. Ieder lid wordt geacht zorg te dragen voor het materiaal dat eigendom is
van de club.
b. Bij onbruikbaarheid van het eigen racket mag men er één gebruiken van
de club die zich bevindt in de clubkast in de sportzaal en dient na het
spelen daar terug gelegd te worden.
c. Het vrijwillig beschadigen van clubmateriaal (netten, palen, rackets enz...)
kan schorsing of schrapping uit de club tot gevolg hebben overeenkomstig
de statuten van GBC vzw en het reglement van inwendige orde van GBC
vzw.
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d. Het onvrijwillig beschadigen van clubmateriaal dient gemeld te worden
aan iemand van het bestuur en heeft dan geen gevolgen, indien dit later
wordt vastgesteld en dit niet gemeld was dan wordt artikel 6.c van het
huishoudelijk reglement van toepassing.
Artikel 7 : competitie
a. Competitie spelers dienen minimum 15 minuten voor aanvang in de
sportzaal aanwezig te zijn.
b. Bij het geven van forfait of het aantreden met een onvolledige ploeg zal
de boete die de club krijgt doorgerekend worden aan de spelers van deze
ploeg, tenzij wegens ernstige heirkracht.
c. De raad van bestuur beslist met eenvoudige meerderheid der stemmen of
een heirkracht ernstig is of niet, bij gelijkheid van stemmen is de stem van
de voorzitter doorslaggevend.
d. Basis competitie spelers die niet kunnen deelnemen aan een ontmoeting
zorgen zelf voor een vervanger.
e. De ploegkapitein is verantwoordelijk voor zijn ploegopstelling en zet dit
op papier, zorgt dat er vervoer is voor uitwedstrijden, geeft of bevestigd
de ontmoeting in toernooi.nl, tekent het ontmoetingsformulier af en brengt
zijn ontmoetingsformulier na ingaven of bevestiging terug mee naar het
clublokaal en bergt het daar in de voorzien map op, tevens maakt of laat
hij een verslag maken over de ontmoeting en stuurt dit door naar de
nodige personen.
f. Bij het te laat ingeven of bevestigen van een ontmoeting op toernooi.nl zal
de boete die de club krijgt doorgerekend worden aan de ploegkapitein van
deze ploeg, tenzij wegens ernstige heirkracht.
Artikel 8 : kantine
a. Personen die zich opgegeven hebben om de kantine te verzorgen worden
geacht op tijd aanwezig te zijn en deze tot het einde te verzorgen en niet
zelf badminton te spelen tijden hun dienst.
b. De persoon met kantinedienst stelt de kantine op zoals de toog, tafels,
stoelen e.d.
c. De persoon met kantinedienst zorgt voor het verdelen van de
verbruiksgoederen en is als aangestelde kassier verantwoordelijk voor de
geldopbrengsten en het beheer van de kas tot het einde van zijn dienst.
d. De persoon met kantinedienst zorgt dat na het einde van zijn dienst alles
wat met de kantine te maken heeft proper en opgeruimd is en alles netjes
terug in het berghok gezet wordt.
e. Op het einde van elke dienst dienen de ijskasten aangevuld te worden of
te zijn voor de volgende speeldag.
f. Rond september en januari ontvangt elke helper zijn lijst met zijn
toegewezen diensten, deze lijsten zijn tevens terug te vinden op het
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prikbord en in ons clublokaal.
g. Indien de datum u niet past kan u onderling wisselen en dit aanduiden op
de lijsten op het prikbord en in ons clublokaal.
h. Prijslijst en briefjes zijn aanwezig boven of op de ijskast.
Artikel 9 : verzekering of ongeval
a. Verzekeringspapieren zijn steeds aanwezig op de club, evenals een basis
EHBO kist en ijs in de ijskast.
b. Personen die een ongeval of letsel hebben dienen binnen 24 uur het
secretariaat van de club te verwittigen via alle mogelijke kanalen, na deze
termijn van 24 uur valt u buiten de verzekering en staat u zelf in voor de
eventuele kosten e.d.
Artikel 10 : openen en sluiten van de sporthal
a. De vooraf aangestelde persoon opent de sporthal minimum 15 minuten en
liefst 30 minuten voor aanvang van de training of speeldag en neemt de
nodige maatregelen om het spelen aan te kunnen vangen zoals het
plaatsen van netten, palen e.d.
b. De vooraf aangestelde persoon controleert bij het binnenkomen éérst of
het alarm op of af staat en schakelt het alarm uit indien het op staat.
c. De vooraf aangestelde persoon voor het openen van de sporthal
controleert tevens de sporthal, kleedkamers, wc’s en douches op eventuele
beschadigingen of tekortkomingen of abnormaliteiten en meld dit aan
iemand van het bestuur of gevestigde waarde die daarna de nodige
maatregelen neemt en melding ervan maakt aan de nodige instanties.
d. De vooraf aangestelde persoon voor het sluiten van de sporthal controleert
of de sporthal, kleedkamers, wc’s en douches en andere lokalen netjes en
opgeruimd zijn, abnormaliteiten of beschadigingen dienen zo vlug
mogelijk gemeld worden aan iemand van het bestuur, persoonlijk, via
telefoon of e-mail die daarna de nodige maatregelen neemt en melding
ervan maakt aan de nodige instanties.
e. De vooraf aangestelde persoon voor het sluiten van de sporthal controleert
of alle lichten uit zijn en sluit de berghokken.
f. De vooraf aangestelde persoon voor het sluiten van de sporthal zet voor
het verlaten van de sporthal het alarm terug op en sluit daarna de
buitendeuren af.
Deze gecoördineerde versie werd goedgekeurd door de raad van bestuur tijdens
de buitengewone algemene vergadering van GBC vzw op 10 november 2014 en
is vanaf deze datum van toepassing en vervangt alle vorige versies.
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13. ENKELE AANDACHTSPUNTEN.
 Zolang alle pleinen vol staan worden er geen enkelwedstrijden gespeeld.
 Indien er nog spelers op de bank zitten wordt er geroteerd met de spelers
die hun wedstrijd beëindigd hebben totdat er plaats genoeg is.
 Eten en drinken in de sporthal zelf is verboden.
 Waardevolle voorwerpen zoals GSM, portefeuille e.d. breng je steeds mee
in de sportzaal en laat je niet in de kleedkamer liggen.
 Sportkledij is vereist, evenals sportschoenen die je niet buiten draagt.
 Zorg dat je niet over de pleinen loopt van andere spelers maar blijf goed
naast de kant, anders kunnen er wel eens zware ongelukken gebeuren.
 Indien je trainingen volgt ben je tijdig aanwezig zodat de lessen op het
juiste uur kunnen aanvangen.
 Aan de ouders van onze jongste jeugd vragen we met aandrang om
kinderen IN de sporthal te komen ophalen. Op de parking kan het heel
druk zijn en we hebben geen zicht op wat daar gebeurt. Bij het afzetten
hebben we ook graag dat je wacht en toeziet tot je kind binnen is.
 Na het spelen dienen de shuttles terug naar de kast gebracht te worden,
evenals het racket dat je eventueel in bruikleen had om te spelen.
 De spelers die het laatst gepeeld hebben dienen de netten en de palen op te
ruimen en naar ons berghok te brengen.
 Op onze website www.geelsebadminton.be vind je ook nog foto’s en
zoveel meer, beslist de moeite om er eens een kijkje te nemen.

WIJ WENSEN JE ALVAST SPORTIEVE BADMINTONMOMENTEN.

HET BESTUUR
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