
 

Loppem, juli 2022 

 

Beste badmintonjeugdspeler en ouders, 

 

Vanaf dinsdag 6 september gaan de badmintontrainingen weer van start. Wie kan 

meespelen? Iedereen vanaf het vierde leerjaar. De tarieven en tijdstippen waarop 

gespeeld kan worden vind je in volgend schema: 
 

TARIEVEN SPEELSEIZOEN 2022 - 2023 

 

dinsdagavond van 17.30 tot 19.00 uur 

De training loopt tot eind mei – geen training in vakantieperiodes 

 

prijs:  € 75  

inbegrepen:  trainingslessen, verzekering, gebruik van shuttles 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  !  wie na 3 beurten het lidgeld nog niet betaald heeft, speelt passief badminton, d.w.z. vanop de bank 
 
  ! het dragen van sportkledij is verplicht  
 
  ! sportschoenen met zwarte zool zijn verboden in de sporthal 
 
  ! informeer bij je mutualiteit voor een gedeeltelijke teruggave van het inschrijvingsgeld.  
 

 
Nav de Europese wetgeving daterende van 25/05/2018 betreffende de General Data Protection Regulation (GDPR) wil Badminton 

Loppem de clubleden transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

Als lid van Badminton Loppem geeft u toestemming aan de club om volgende gegevens te gebruiken voor bepaalde doeleinden: 

- uw e-mailadres wordt gebruikt voor het digitaal doorzenden van nieuwsberichten, omzendbrieven, uitnodigingen met info over 

activiteiten georganiseerd door Badminton Loppem. 

Onder geen beding wordt uw e-mailadres doorgegeven aan derden zonder uw goedkeuring. 

- foto’s – al dan niet met uw beeltenis erop – genomen op een activiteit georganiseerd door Badminton Loppem kunnen geplaatst 

worden op de website van de club en zijn bedoeld voor verslaggeving en / of illustratie van het evenement 

- foto’s – al dan niet met uw beeltenis erop – genomen op een activiteit georganiseerd door Badminton Loppem kunnen geplaatst 

worden op de Facebookpagina van de club en zijn bedoeld voor verslaggeving en / of illustratie van het evenement 

- uw familienaam, voornaam, adres, geboortedatum en geslacht worden door Badminton Loppem doorgegeven aan Gemeente 

Zedelgem, FROS Amateursportfederatie en Vlaamse Badminton Recreanten ; een verplichting waar Badminton Loppem niet 

vanonderuit kan 

- als clublid wordt u opgenomen in de statistieken vereist door Gemeente Zedelgem, FROS Amateursportfederatie en Vlaamse 

Badminton Recreanten, dit voor het bekomen van subsidiëring (wettelijke verplichting) 
 
 

   
 
 

Het badmintonteam (Jaan, Tom, Anke, Wout & Anthony) wenst je nog een prettige vakantie en hoopt je in 

september terug te zien. 

Het badmintonteam 

Sint Martinusstraat 8, 8210 Loppem – Tel. 0478 74 13 67 

e-mailadres: badminton.loppem@gmail.com 

website: www.badmintonloppem.be 
Inschrijvingsstrookje op de ommezijde (enkel voor nieuwe leden) 

Wil je er volgend speelseizoen zeker bij zijn, dan kan je vanaf nu inschrijven door 

te storten op volgend rekeningnummer BE16 0689 3440 5774  op naam van 

Badminton Loppem, Sint Martinusstraat 8, 8210 Loppem.  

 

 

 

mailto:badminton.loppem@gmail.com
http://www.badmintonloppem.be/


Inschrijvingsstrookje:  

 

 

Ik, (naam en voornaam) .................................................................................. 

wonende (straat en nummer) ............................................................................  

te (postnummer en gemeente) .......................................................................... 

telefoon ..........................................  geboortedatum ...................................... 

e-mailadres: ……………………………………………………………………. 

 

schrijf me in voor het badmintonseizoen 2022 – 2023 en stort het lidgeld van 

€ 75 op rekeningnummer  BE16 0689 3440 5774     

en dit op naam van Badminton Loppem, Sint Martinusstraat 8, 8210 Loppem.    

 

 

 

 

 

Het dragen van sportkledij is VERPLICHT!!! Sportschoenen met zwarte zolen 

zijn verboden. 

 

 

 

Informeer bij je mutualiteit voor een gedeeltelijke teruggave van het 

inschrijvingsgeld! 

De terugbetalingsformulieren van de meeste mutualiteiten kan je alvast ook terugvinden op 

https://badmintonloppem.be/tegemoetkomingsaanvraag-lidgeld-sportclub/ 

 

 

 

https://badmintonloppem.be/tegemoetkomingsaanvraag-lidgeld-sportclub/

