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Onze vereniging stelt zich tot doel om badminton aan te bieden op een recreatieve, 
regelmatige en continue manier. Badmintonclub Niebali Nieuwkerken-Waas moet de 
mogelijkheid bieden aan iedereen uit onze gemeente en de omliggende gemeenten 
om vanaf 9 jaar te komen proeven van de badminton sport. 
”Iedereen welkom” zijn geen loze woorden !  Beginner of gevorderd, jong of minder 
jonge dame of heer,…bij ons kan je terecht. 
Verder wensen wij aandacht te besteden aan de sociale context van onze vereniging 
en dit doen we via een aantal sportieve en andere nevenactiviteiten. 
Om onze doelstellingen te kunnen bereiken moeten we beroep doen op de 
plaatselijke sporthal De Mispelaer en zijn we aangesloten bij de gezinssport 
Vlaanderen 
Voor de gedragscode van de club zie website. 

 
 
 

 
Volwassenen (Vanaf 16 jaar) 
 

Elke woensdag vanaf 5  augustus t.e.m. 30 juni om 19u30 tot  22u30 en/of 
elke donderdag vanaf 27 augustus t.e.m. 24 juni om 20u30 tot 22u30.  
 
Elk lid mag woensdag en / of donderdag spelen.De jeugdleden van 16 tot 18 jaar 

kunnen een extra dag bij de volwassenen spelen. 

 Woensdag 11 november 2020 geen badminton 
 Donderdag 24 december 2020 geen badminton 
Donderdag 31 december 2020 geen badminton 
Donderdag 13 mei 2021 geen badminton 
De laatste aangepaste info is terug te vinden op onze website 

 

 

Wat willen we bereiken? 

Welke speeluren bieden wij 



 

 

 

 

 

 

 

Jeugd (Vanaf 9 jaar tot 18 jaar) 

 

Elke zaterdag vanaf 5 september t.e.m. 26 juni. 

Groep 1 van 9u00 tot 10u30 en Groep 2 van 10u30 tot 12u00 

Huidige jeugdleden starten in de groep van het vorige seizoen en nieuwe  jeugdleden 

in groep 2.  

Onze jeugdspelers krijgen een optimale begeleiding van onze trainers. 
Email: trainers@niebali.be 
 
Zaterdag  11 noverber 2020 geen badminton training 
Zaterdag 26 december 2020 geen badminton training 
Zaterdag 2 januari 2021 geen badminton training 
Zaterdag 20 februari 2021 geen badminton training 
Zaterdag 10 april 2021 geen badminton training 
Zaterdag 17  april 2021 geen badminton training 
Zaterdag 1  mei 2021 geen badminton training 
 
De laatste aangepaste info is terug te vinden op onze website. 
 

 
 
 
 

Jaarlidgeld 
Lid 
Gezinsbond 

Geen lid 
Gezinsbond 

Jeugd tot 15 jaar        40 €         50 € 

Jeugd van 16 tot 18 jaar        40 €         50 € 

Volwassenen        40 €         50 € 

Gezinsprijs (enkel de gezinsleden ten laste)      120 €       150 € 

  
   In deze prijs is inbegrepen: gratis gebruik van shuttles, verzekering. 
   Leden die lid zijn bij bepaalde ziekenfondsen ontvangen een jaarlijks 
   tegemoetkoming  voor de aansluiting  bij een sportclub. 

 

 

Wat kost het? 

mailto:trainers@niebali.be


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Om alles vlot te laten verlopen zijn  enkele administratieve formaliteiten noodzakelijk.  
Het inschrijvingsformulier moet volledig en correct worden ingevuld en bezorgd 
worden aan een bestuurslid. Het kan ook via onze website www.niebali.be . 
 
 De lidmaatschap bijdrage kan gestort worden op rekening  nummer  
 IBAN BE45  0682 0563 6589  of kan contant betaald  worden aan een bestuurslid. 
 
 
 
 
 
 

Onze leden hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan tornooien . 
Voor volwassenen tornooien zal de ontvangen uitnodigingen van andere clubs 
beschikbaar zijn op de website. De inschrijvingen word door de leden zelf gedaan 
Voor de jeugd is de tornooi informatie ook beschikbaar op de website maar zal de 
inschrijving gebeuren via de trainers. Onze club organiseert ook een jeugdtornooi  
namelijk op zondag 15 november 2020. 
  
 
 

 
Om onze club op een degelijke en kwaliteitsvolle manier te runnen moeten we 
beroep doen op een aantal vrijwilligers. Hieronder vermelden wij de personen die de  
dagelijkse werking van de club behartigen 
 

 Patrick Nollet Tel 037762137 
 Jos  De Wilde Tel 037768954 
 Luc Redant Tel 037664657   
 Stefanie Wille  GSM : 0499251880 
Maarten Dierickx   GSM : 0472548980 
 
 Email: bestuur@niebali.be                            

Onze medewerkers 

Tornooien 

Hoe ben je in orde ? 


