BC Smash Appels - Clubreglement
1. Naam, zetel, duur
1.1. De vereniging draagt als naam BC Smash Appels.
1.2. De vereniging is gevestigd te Dendermonde, pa Zandstraat 145, 9200 Appels Dendermonde.
1.3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, zij kan te allen tijde ontbonden worden.
2. Het Bestuur
2.1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit een aantal bestuursleden dat
altijd oneven in aantal is!
2.2. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en ‘gewone’ bestuursleden.
2.3. De verdeling van de functies gebeurd binnen het bestuur.
2.4. Het Bestuur is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van beheer en beschikking,
met inbegrip van alle handels - en bankverrichtingen.
2.5. Het bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders. De
oproepingsbrief behelst de agenda, vastgesteld door de voorzitter na raadpleging van de andere
bestuurders.
2.6. Bij afwezigheid van de voorzitter op de Raad van Bestuur neemt de oudste aanwezige bestuurder
de taak van voorzitter op zich voor die vergadering.
2.7. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat door de voorzitter wordt goedgekeurd.
2.8. Leden die tot het bestuur willen horen, kunnen hun kandidatuur doorgeven aan de voorzitter.
3. Lidgeld / Leden
3.1. Nieuwe leden worden aanvaard door het bestuur
3.2. Het lidgeld wordt elk jaar vastgelegd. Het bedrag wordt meegedeeld aan de leden via de
informatie bladen en via de uitnodiging ivm betaling van het lidgeld.
3.3. Het speelseizoen loopt van 1 februari t.e.m. 31 januari.
3.4. Alle leden die in orde zijn met hun betaling, zijn verzekerd en speelgerechtigd!
3.5. Het lidgeld wordt per jaar betaald voor een door het bestuur vastgelegde datum. Indien een
nieuw lid toetreedt in de tussenperiodes, dan zal deze het lidgeld in verhouding met de
speelduur moeten bijpassen. Er wordt onder geen enkele omstandigheid lidgeld terug betaald.
Bij te late betaling is men niet meer verzekerd, houd daar rekening mee.
3.6. Elk lid dat de door hem verschuldigde bedragen niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.
3.7. Alle spelers zijn verzekerd bij Ethias na het betalen van het lidgeld.
Bij een sportongeval dient altijd iemand van het bestuur verwittigd te worden. Deze zal een
ongeval formulier van de verzekeringsmaatschappij mee geven.
3.8. Bij het betalen van het lid geld aanvaardt ieder lid akkoord te zijn met het huishoudelijk
reglement.
3.9. Personen die willen proef spelen (kandidaat leden), kunnen een tweetal keer komen proberen.
Best vooraf eens contact opnemen met het secretariaat of een bestuurslid. Wij vragen hiervoor
een bijdrage van € 3,50 per keer. Hou er dan wel rekening mee dat u niet verzekerd bent door de
club.
Na de 2 proefbeurten is er de mogelijkheid om eventueel lid te worden van onze club. U kunt zich
dan opgeven bij een clubverantwoordelijke die u de nodige inschrijvingsformulieren zal geven.
Het reeds betaalde bedrag van de ‘proefavonden’ wordt na goedkeuring van het lidmaatschap, in
mindering gebracht op het nog verschuldigd lidgeld.
3.10. Bij deelname aan recreanten wedstrijden wordt van de spelers verwacht (indien mogelijk) een
club T-shirt te dragen.

3.11. Gastspelers kunnen enkel spelen na zich aan te melden bij een van de bestuursleden en mogen in
geen enkel geval de terreinen betreden zonder toestemming van het bestuur!
3.12. Wie bij de club aansluit, geeft te kennen dat hij of zij de spelregels van het badminton aanvaardt.
3.13. Onderlinge verstandhouding in de club is gefundeerd op eenieders goede wil en sportieve
samenwerking. Eventuele geschillen dienen in dezelfde sfeer opgelost te worden. Onze club
heeft als hoofddoelstelling op een aangename en sportieve manier een gezonde in- en
ontspanning te bieden.

4. Praktisch / Afspraken
4.1. In het begin van elk seizoen, dat begint in augustus en eindigt eind juni, worden de uren dat er
kan gespeeld worden en het aantal terreinen bekend gemaakt aan de leden. Zie formulier
‘Praktische Afspraken’ en ook onze website.
4.2. Het stadsbestuur stelt onze club deze sporthal ter beschikking. Voor het gebruik van de sporthal
zijn er een aantal regels, die je terugvindt aan de ingang. Lees deze en respecteer ze. In het huren
van de sporthal en de terreinen is eveneens het gebruik van de netten alsook de toebehoren
inbegrepen. Beschadiging van een deze materialen dient meegedeeld te worden aan de zaal
wachter of het bestuur.
4.3. Opstellen en afruimen van de terreinen
4.3.1. Er wordt van elk lid verwacht hieraan mee te helpen. Hoe meer helpende handen, hoe
vlugger het gedaan is.
4.3.2. Zie je dat het einde van de speelavond in zicht is en er te veel terreintjes overschieten voor
de beschikbare spelers, ruim dan al één of meerdere terreintjes op. Zo vermijden we dat de
laatste spelers alle terreinen moeten opruimen. De shuttles worden op het einde van de
training verzameld en in de daarvoor bestemde kokers gestoken.
4.4. Doorgaans zijn er 7 pleinen ter beschikking. Alle terreinen worden met 4 spelers bezet. Indien er
weinig opkomst is en er terreinen vrij zijn, kan een partijtje enkelspel gespeeld worden. Na de
opwarming wordt maximaal 1 set gespeeld, waarna men het terrein verlaat, zodat de wachtende
ook kunnen spelen. Ook al zijn er weinig of geen wachtenden, dan vragen wij toch om dit
systeem toe te passen, zo kan iedereen eens met iedereen spelen (dubbelspel heeft onder alle
omstandigheden voorrang).
4.5. Indien er meerdere spelers wachten gelden de volgende regels:
4.5.1. Probeer de opwarming zo kort mogelijk te houden.
4.5.2. Er wordt alleen dubbel gespeeld naar 1 set.
4.5.3. Na een set gespeeld te hebben, dienen de spelers terug te keren naar de zijkant om de
spelers die wachten voorrang te verlenen, zodat deze de kans krijgen om te spelen.
4.6. Hinder bij het verlaten van de pleinen de andere spelers niet en loop dus niet over de lijnen van
de andere terreinen.
4.7. Speel sportief, ga niet vitten of een pluim al dan niet buiten is. Geef bij twijfel gewoon een
nieuwe opslag.
4.8. Iedereen speelt met iedereen: de betere speler speelt ook met de beginneling zo kan deze laatste
ook snel vooruitgang boeken in zijn tactisch en technisch spel. Daarbij kunnen ook tips
meegegeven worden.
4.9. We willen ook de aandacht vestigen op het betreden van de zaal/terreinen. Dit kan enkel met
schoenen die exclusief gebruikt worden in een sportzaal. Wanneer je de zaal betreedt met
schoenen waar je ook buiten mee rondloopt, dan verwordt de sportzaal algauw tot een
"zandbak". Zandkorrels in de zaal zijn, vooral voor badminton maar ook voor andere sporten, een
echte nachtmerrie. De zandkorrels veranderen bij extreme bewegingen, die badmintonners vaak
moeten maken, de vloer in een schaatsbaan. En dit resulteert gegarandeerd in kleine of grote

kwetsuren. Bedenk dat het bestuur of de zaalwachter u dan ook terug huiswaarts kan sturen
indien u deze regel overtreedt.
4.10. Indien er op het einde van de avond een spel wat uitloopt, wordt aan de spelers gevraagd en
verwacht om te helpen afbreken en wegzetten van het desbetreffende materiaal.
5. Informatie
5.1. De club is ook te bewonderen op het internet. Voor allerlei informatie over de club of badminton
in het algemeen, kan je terecht op onze site: http://www.bcsmash.be/ en op de blog.
5.2. Wij willen onze leden ook via e-mail informeren. Daarom vragen wij u, een mail adres op te geven
indien dit nog niet gebeurd is bij je inschrijving. Indien er wijzigingen zijn van speeluren,
ontmoetingen, tornooien of andere evenementen, dan kunnen wij u langs deze weg vlugger en
persoonlijk op de hoogte brengen
5.3. Alle club- en andere gerelateerde informatie zal ook ad valvas bekent gemaakt worden (zie bord
of tafel in de sporthal tijdens de speelmomenten).
5.4. Shuttles worden door de club aangekocht en ter beschikking van de leden gesteld. Draag er zorg
voor, opwarmen doe je best met oude pluimen! Na elke wedstrijd wordt de "goede" pluim onder
het net gezet.
5.5. Niet gebruikte shuttles worden best voor de veiligheid van de spelers tussen de terreinen onder
het net geplaatst!
5.6. Wij verwijzen ook naar huishoudelijk reglement van het Autonoom Gemeentebedrijf
Dendermonde, dat steeds beschikbaar is ter inzage.
5.7. Ieder brengt zijn eigen racket mee. De club of de sporthal kan in geen geval verantwoordelijk
gesteld worden voor eventuele verloren of uitgeleende materialen.
5.8. Het is aan te raden geen waardevolle voorwerpen achter te laten in de kleedkamers, neem deze
mee in je sporttas naar de sportzaal.
5.9. Het gebruik van de douches is in het lidgeld inbegrepen, er mag gebruik gemaakt worden van de
douches tot max. 30 min. na het eindigen van het speelmoment.
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