Ieperse Badminton Club vzw
In een notendop voor de jeugd

De Ieperse Badmintonclub vzw (afgekort IBC vzw) bestaat reeds sedert 1986 en is
aangesloten bij Badminton Vlaanderen. De eerste jeugdtrainingen werden gestart in 1999.
We hebben een goed uitgebouwde jeugdwerking met trainingen gegeven door
gediplomeerde en ervaren trainers.
Ongeacht de leeftijd kan er gestart worden met de jeugdtrainingen. Er wordt getraind in
diverse groepen en deze worden ingedeeld volgens het spelniveau.
Jong geleerd is oud gedaan. Al een aantal jaar worden speciale lessen voorzien voor
kinderen tussen 6 en 9 jaar (eerste, tweede en derde leerjaar): MINIBAD. Minibad is
badminton op een kleinere schaal. Er wordt gespeeld op een kleiner veld, met een verlaagd
net, en met kleinere rackets (deze worden door de club voorzien).
Hierna een overzicht van de jeugdtrainingen:
Wie?
Groep 1 (Minibad)
Groep 2 en 3
Groep 4

Wanneer ?
Zaterdag
Dinsdag
Zaterdag
Dinsdag
Zaterdag

Uur?

Waar ?

van 9u tot 10u30

Sporthal 2

van 19u tot 20u30
van 10u30 tot 12u30

Sporthal 1
Sporthal 2

van 20u30 tot 22u
van 10u30 tot 12u30

Sporthal 1
Sporthal 2

Er wordt niet getraind tijdens schoolvakanties. Een kalender van de trainingen kan worden
terug gevonden op onze website (www.iepersebc.be > Jeugd > Kalenders).
Onze jeugd wordt gestimuleerd om deel te nemen aan de KW-cups. Dit zijn toernooien
voor jeugdspelers, ingericht door diverse clubs.
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar (van januari tot december). In onderstaand
schema staat het te betalen bedrag. Het lidgeld kan overgeschreven worden op de rekening
van IBC vzw nr: BE72 1030 1240 1116 BIC: NICABEBB.
Inschrijving tussen
1 jan. en 30 juni
Lid tot einde
kalenderjaar

Inschrijving tussen
1 juli en 15 oktober

Inschrijving vanaf
15 oktober

Lid tot einde
kalenderjaar

Lid tot eind volgend
kalenderjaar

100 €

50 €

125 €

Jeugd zonder training
Studenten

60 €

30 €

75 €

Minibad

60 €

30 €

75 €

Jeugd die training volgt

Meer info vind je op onze website www.iepersebc.be
Je kan ons contacteren op info@iepersebc.be of jeugd@iepersebc.be

