
Badmintonclub 

Geldrop is een 

badmintonvereniging 

voor iedereen, van 

jong tot oud, van 

pleziersporter tot 

wedstrijdspeler. 

De vereniging 

organiseert het hele 

jaar wedstrijden, 

toernooien en 

gezellige activiteiten.

OVER BC GELDROP

Hans de Greef

     Voorzitter

     voorzitter@bcgeldrop.nl

Jim Overkamp

     Secretaris

     secretaris@bcgeldrop.nl

Ramon Jacobs

     Penningmeester

     penningmeester@bcgeldrop.nl

Onno James

     Voorzitter technische commissie

     tc@bcgeldrop.nl

Marthien van Eersel

     Voorzitter jeugdcommissie

     jeugd@bcgeldrop.nl
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SPEELTIJDENOVERZICHT

Onderstaand overzicht geldt voor een reguliere week. Kijk voor het meest 

actuele overzicht per dag in de agenda op www.bcgeldrop.nl. Kan je helaas 

niet op de training komen? Meld je altijd af bij je eigen trainer  

(mogelijk via www.bcgeldrop.nl → Sportief → Afmelden voor training).

JAARKALENDER

Alle activiteiten voor de jeugd worden via de jeugdcommissie aangekondigd in 

de sporthal of via e-mail. Activiteiten voor de senioren worden via het baanbord 

of via e-mail aangekondigd. Jeugdleden zijn ook van harte welkom bij activiteiten 

voor de senioren.

Fred de Groot

     ledenadministratie 
    @bcgeldrop.nl

LEDENADMINISTRATIE

@

Ma 18:00 - 19:00 Jeugdtraining Do 16:45 - 17:45 Jeugdtraining

19:00 - 20:30 Competitietraining 17:45 - 19:00 Jeugdtraining

20:30 - 22:00 Competitietraining 19:00 - 20:30 Jeugdtraining

20:30 - 23:00 Recreatief spelen 19:00 - 20:30 Competitietraining

Wo 18:00 - 19:30 Competitietraining 20:30 - 23:00 Recreatief spelen

Za 08:45 - 10:15 Competitietraining

10:15 - 11:15 Jeugdtraining

11:15 - 12:30 Jeugdtraining

Competitieweekenden
Alle thuiswedstrijden worden op de zondag om 10:00 uur of 12:30 uur gespeeld. 

Begin september ontvangen alle competitieteams hun teammap.

19/20 september 2015 07/08 november 2015 19/20 december 2015

26/27 september 2015 14/15 november 2015 09/10 januari 2016

03/04 oktober 2015 28/29 november 2015 16/17 januari 2016

17/18 oktober 2015 5/6 december 2015 23/24 januari 2016

13 okt/1 nov 2015 12/13 december 2015

Activiteiten voor de senioren

Openingstoernooi nog onbekend

Teambuildingsdag 12 sep 2015

Week v/h badminton 14-20 sep 2015

Halverwege competitie nog onbekend

Oliebollentoernooi 28 dec 2015

Afsluiting competitie 24 jan 2015

Clubkampioenschappen 31 mrt/2 apr 2016

Geldropse Open 

kampioenschappen

5/6 mrt 2016

Schonmoedertoernooi 19 mei 2016

Eindbarbecue nog onbekend

Activiteiten voor de jeugd

Trainingsweekend 12/13 sep 2015

Week v/h badminton 14-20 sep 2015

Vriendjesdag 21 nov 2015

Sinterklaasactiviteit nog onbekend

Kersttoernooi 17 dec 2015

Afsluiting competitie nog onbekend

Carnavalstoernooi 4 feb 2016

Clubkampioenschappen 27 feb 2016

GOKJe 19/20 mrt 2016

Ladderwedstrijden 7/14/21 apr 2016

Teambuildingsdag 2 juni 2016

Ouder-kindtoernooi 2 juli 2016

Jeugdkamp 15-17 juli 2016

Shuttlerun 17 sep/19 nov 

2015/18 jan/31 

mrt 2016



versie september 2015

     jeugd@bcgeldrop.nl

Marthien van Eersel, vz.

Marcel Geelen

Marloes Visser

Ingrid Verrijt

Erwin van Lankvelt

     magda@bcgeldrop.nl

Magda Duijf, hoofdtrainster

JEUGDCOMMISSIE

     tc@bcgeldrop.nl

Onno James, vz. 

Jochem de Greef, trainingen

Kim de Haan, activiteiten

Kars van der Laan, competitie

Joost Wassink, shuttles

TECHNISCHE COMMISSIE

@

@

@

LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE

Het lidmaatschap kan worden aangevraagd, gewijzigd of opgezegd via 

onze website, www.bcgeldrop.nl. De ledenadministratie is in handen van 

Fred de Groot, te bereiken via ledenadministratie@bcgeldrop.nl.

TRAININGEN BIJ BC GELDROP

BC Geldrop biedt haar seniorleden ook diverse trainingsmogelijkheden aan. De 

trainingen zijn  er op gericht om de technische, tactische en fysieke aspecten van 

het badminton te verbeteren. Onze trainers zijn vrijwel altijd gediplomeerd of 

bezig met hun trainersopleiding. Neem voor de trainingsmogelijkheden en verder 

informatie contact op met Jochem de Greef van de technische commissie.  

Kan je helaas niet op de training komen? Meld je altijd af bij je eigen trainer 

(mogelijk via www.bcgeldrop.nl → Sportief → Afmelden voor training).

www.bcgeldrop.nl

Inschrijfgeld nieuw lid        + € 15                Ereleden, bestuursleden en 65+-ers

Geen automatische incasso    + € 8                ontvangen  € 75 korting

CLUBSHIRT

Tijdens competitiewedstrijden is het verplicht om met het officiële clubshirt van 

Badmintonclub Geldrop te spelen, in combinatie met zwarte shorts of een zwart 

rokje. De clubshirts voor jeugdleden zijn te koop bij de jeugdcommissie, zij zijn te 

bereiken via jeugd@bcgeldrop.nl. De clubshirts voor volwassenen zijn te koop bij 

Dilyano Senders via clubshirt@bcgeldrop.nl.

NORMEN- EN WAARDENBELEID

Binnen de vereniging gelden er bepaalde normen en waarden die we met 

elkaar delen en ook willen uitdragen als vereniging. De normen en waarden zijn 

vastgelegd in een document dat te vinden is via onze website, www.bcgeldrop.nl. 

Alle leden, bezoekers, ouders, familieleden, vrienden en andere  aanwezigen in de 

sporthal dienen zich aan de regels in dit document te houden. 

     webmaster@bcgeldrop.nl

Rob Coers

Dilyano Senders

WEBSITE

@

Facebook: BC Geldrop Twitter: @bcgeldrop Instagram: bcgeldrop

Momenteel is deze 

commissie niet bezet. BC 

Geldrop is hard op zoek naar 

vertegenwoordigers uit de 

recreatieve afdeling. Wil jij 

iets betekenen voor onze 

club? Neem dan contact op 

met het bestuur.

RECREATIECOMMISSIE

Type lid Contributie Extra trainingsbijdrage
Jeugdspeler, badminiton € 115 € 0

Jeugdspeler, recreatief € 115 € 95

Jeugdspeler, competitie € 135 € 95

Senior speler, recreatief € 135 € 60 of € 80 per training

Senior speler, competitie € 220 € 60 of € 80 per training

Senior speler, rustend lid € 30


