
  

 

Nieuwsbrief nr.3 

 

16 mei 2021 

 
Seizoen 2020-2021  
De laatste nieuwsbrief van de badmintonbond opende met het bericht van de persconferentie van 

11 mei 2021: de binnensport mag per woensdag 19 mei weer starten!  

In deze nieuwsbrief gaan we daar verder op in. 

 

Vanaf woensdag 19 mei mag er weer binnen gesport worden 
We moeten onderscheid maken in de jeugd en volwassenen voor de regels die van toepassing zijn bij 

de binnensport. 

 

De jeugd (tot 18 jaar): geen beperkingen. 

Geen bijzonderheden voor afstand en samenspelen. 

- Zorg dat je zo veel als mogelijk al in je sportkleding komt.  

- Neem je eigen drinken mee. 

- Gebruik van de douche is niet toegestaan. 

- Gebruik de desinfecterende gel en draag een mondkapje bij binnenkomst en bij vertrek. 

 

We beginnen op woensdag 19 mei om 18:00 uur (alle jeugdleden).  

Na de training kan er vanaf 19:00 uur nog tot 20:00 uur vrij gespeeld worden in de zaal.  

En op zondag 30 mei om 10:00 uur kan er vrij gespeeld worden. 

 

Volwassenen (vanaf 18 jaar): wel beperkingen 

In deze fase van het terugkeerplan moeten we 1,5 meter afstand houden. 

- Er mag met z’n tweeën gesport worden, zolang je die 1,5 meter afstand houdt. 

- Maximaal 30 personen tegelijk in de sporthal. 

- Registratieverplichting 

 

En ook hier geldt dan; 

- Zorg dat je zo veel als mogelijk al in je sportkleding komt.  

- Neem je eigen drinken mee. 

- Gebruik van de douche is niet toegestaan. 

- Gebruik de desinfecterende gel en draag een mondkapje bij binnenkomst en bij vertrek. 

 

We beginnen op donderdag 20 mei om 19:30 uur (geen training, alleen vrij spelen) 

Maandag 24 mei vanaf 19:00 uur (geen training, alleen vrij spelen) 

En vervolgens op zondag 30 mei om 10:00 uur 

 

Als we ons hier allemaal aan houden, dan kunnen we weer binnen gaan spelen! In ieder geval is 

single gewoon mogelijk. Voor dubbelspel geldt dat dit nog niet is toegestaan. Hiervoor kan je immers 

geen 1,5 meter afstand houden van elkaar. Vorig jaar hebben we een nieuw spel variant 

geïntroduceerd wat voor het dubbelspel een aardige tegemoetkoming is. Wel twee tegen twee 

http://selby.mmnt.nl/


spelen, maar zonder door elkaar te lopen, en met 1,5 meter afstand. We kunnen dit deze keer ook 

weer toepassen. Jeugdleden die normaal al bij de volwassen meespelen en trainen mogen natuurlijk 

ook nu meespelen. 

 

Spelers uit dezelfde huishouding 

Spelers die uit hetzelfde gezin of huishouding komen mogen wel samenspelen. Voor die groep is er 

geen 1,5 meter afstand vereist. 

 

Registratieverplichting 

We zijn verplicht om een registratie te voeren van iedereen die de zaal betreedt. Ook als je geen 

speler bent.  

Graag het registratieformulier invullen bij binnenkomst. Deze vindt je bij de ingang van de zaal. 

Er staat ook een pompje met desinfecterende gel. Graag deze gebruiken voor je je inschrijft. 

 

Lidmaatschap volgend seizoen 
Begin deze maand heeft iedereen een email ontvangen met een aanbod voor de contributie voor 

volgend seizoen. En we kunnen gerust zeggen een zeer scherp aanbod. 

 

De lage contributie is alleen voor spelers die nu al lid zijn, en in dit seizoen (en vorig seizoen) niet 

optimaal gebruik hebben kunnen maken van hun lidmaatschap. Dit geldt voor alle leden, dus de 

jeugd en volwassenen. 

We constateren dat er naar aanleiding van dit aanbod geen enkele opzegging is ontvangen!  

Sterker, er zijn veel zeer positieve berichten ontvangen van de leden. En ook hebben verschillende 

leden aangegeven dat ze een hogere (of normale) contributie willen betalen dan wat er nu is 

aangeboden. Echt super. Hier worden we echt blij van! 

 

Zoals aangegeven gaan we in juli 2021 de automatische incasso doen voor de (lage) contributie. 

 

Indien je het zelf nodig vindt om een vrijwillige bijdrage te doen, dan kan je deze over maken op 

onderstaand rekening nummer. 

Let wel, de penningmeester heeft aangegeven dat we wel onze reserve moeten aanspreken, maar 

dat de vastgestelde contributie echt een wel overwogen prijs is. En dat we in het afgelopen jaar ook 

minder kosten hebben gemaakt dan normaal. Dit geven we dus ook terug aan de leden. 

 

Vrijwillige bijdrage doen? 

Rekeningnummer: NL32 INGB 0005 5864 50 

Ten name van:  Badminton Club “Selby” 

 

Onze sponsors (klik op logo om naar de website te gaan) 

           

http://eetvilla.nl
http://www.bowlingoverhees.nl/

