
 

 
 
Badminton club  B.C. WIK 
 

www.bcwik.com 

 

……..WILLEN IS KUNNEN….                Secretariaat:   

                                                           gertie@bcwik.com 

 

  

ADRESSEN LOCATIES: 

 

FITLAND XL      SPORTHAL MUNSTERGELEEN 

Milaanstraat 115      Pancratiusstraat 25 

6135 LH Sittard      6151 CD Munstergeleen.    

              

       
BC WIK is een badmintonvereniging met als doelstelling, zowel recreatief als competitief  badminton 

spelen in een omgeving waar spelers van elk niveau zich thuis voelen en waar gezelligheid en plezier hoog 

in het vaandel staan. 

 

Plastic shuttles worden gratis door BC WIK aangeboden. Na afloop van het spelen dienen de shuttles weer 

ingeleverd te worden. Veren shuttles zijn voor eigen rekening, in de hal te koop. 

 

Tijdens het “vrij spelen” hebben alle leden dezelfde rechten en plichten. Bij drukte kunnen er uitsluitend 

dubbelpartijen gespeeld worden. Er mogen aaneensluitend 3 sets gespeeld worden, waarna de baan vrij 

gegeven dient te worden voor andere spelers. Nadere uitleg wordt in de hal gegeven. 

 

 

Er kan op onderstaande dagen recreatief gespeeld worden: 

 

Maandag   20.30 - 22.30 uur, in Sporthal Munstergeleen ( 6 banen )         

Dinsdag.    20.00 - 22.00 uur, in Fitland XL ( 5 banen )                      

Donderdag.    19.00 - 21.30 uur, in Sporthal Munstergeleen ( 6 banen )            

Zondag.     10.30 - 12.00 uur, in Sporthal Munstergeleen of Fitland, zie website. De mogelijkheid tot vrij          

           spelen op zondagochtend vervalt NA 4  Februari. 

 

 

Training voor recreatief spelende senioren en competitiespelers: 

Voor beide groepen wordt geen training aangeboden. 

 

 

 

Training voor de jeugdspelers wordt gegeven: 

 

 Maandag: Competitie spelers en recreatieve spelers die 2 keer per week willen trainen 

o 18.30 – 20.00 uur 

 

mailto:gertie@bcwik.com


 Woensdag:  

o 17.30 – 18.30 uur, beginnende jeugdspelers tot ongeveer 10 jaar 

o 18.30 – 19.30 uur, beginnende jeugdspelers  

o 19.30 – 20.30 uur, jeugd training 

 

 Donderdag: Competitie spelers en recreatieve spelers die 2 keer per week willen trainen 

o 17.30 – 18.30 uur 

o 18.30 – 19.30 uur 

 

 

INFORMATIE BETREFFENDE HET LIDMAATSCHAP BIJ BC WIK: 

 

Duur Seizoen: 

Het seizoen loopt van 1 Juli t/m 30 Juni van elk jaar 

 

Kosten: 

 Inschrijfgeld: 

o Volwassenen € 12,50 ( eenmalig ) 

o Jeugd tot 18 jaar € 7,50 ( eenmalig ) 

 

 Contributie: 

o Volwassenen € 180,00 per seizoen 

o Volwassen competitie spelers € 240,00 per seizoen. 

o Jeugd tot 18 jaar € 130,00 per seizoen 

o Jeugd competitie spelers € 165,00 per seizoen 

o Recreatieve jeugdspelers die 2 keer per week trainen  165,00 per seizoen 

 

 Betaling:  

o Per seizoen ( voor 1 Augustus), of per kwartaal. U dient zelf zorg te dragen voor de 

overschrijving ( jaarlijks of per kwartaal ). 

o Bank rek. nr. BC WIK: NL25ABNA0435025031 t.n.v. BC WIK  ( ABN / AMRO  te Sittard ) 

 

Opzegging lidmaatschap: 

Opzegging dient schriftelijk bij Gertie van Mulken (gertie@bcwik.com), secretaris, te gebeuren voor 1 juni. 

Let op: Opzegging gaat pas in per 1 juli. De opzegging is pas geldig, indien dit door Gertie is bevestigd. 

Indien na schriftelijke opzegging geen bevestiging komt: Vraag ernaar voor alle zekerheid! 

Introducé: 
Om met de club kennis te kunnen maken, zonder direct lid te hoeven worden, kan een beperkt aantal keren 

als “introducé” gespeeld worden tegen betaling van € 6,00 per keer. Jeugdspelers zijn ter kennismaking voor 

€ 5,00 per keer welkom bij de jeugdtrainingen.  Gastspelers dienen zich voorafgaand aan het spelen eerst te 

melden bij Guido of Gertie.  

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS: 

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyregels van de Vereniging. Zie 

hiervoor het document “Privacy Policy BC WIK”. In enkele gevallen is er toestemming nodig voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen hiervoor uw toestemming via het document 

”Toestemmingsverklaring BC WIK”. Deze toestemming kan elk moment ingetrokken worden. 


