
 
 

 

Opmerkingen, vragen en informatie: secr@bcmeershuttle.nl, Lettenburg 66, 2135 DH Hoofddorp 

VERSIE                   
8 nov. 2022 

Met dank aan: 

 
 

BC MeerShuttle in een shuttledop! 
    Seizoen 2022-2023   

BC MeerShuttle is een gezellige en dynamische badmintonclub in Hoofddorp. Wij bieden jeugd en senioren, beginners, 
gevorderden èn competitiespelers een heel seizoen badminton dat loopt vanaf van september t/m mei in het volledig 
gerenoveerde Spectrum! BC Meershuttle houd je steeds op de hoogte van evenementen, (wijzigingen in) speeltijden en 
trainingsmogelijkheden via onze digitale Newsflash, de website www.bcmeershuttle.nl, Facebook en Instagram.  
 

Jeugd    Vrij spelen en trainingsdata      Speeltijden  Accommodatie           Groepen 
Dinsdag:   30.08.2022  t/m 25.04.2023*        17.30  - 18.45 uur  Spectrum                    8 t/m 11 jaar  

   30.08.2022  t/m 25.04.2023*        18.45  - 20.00 uur  Spectrum   12 t/m 17 jaar 

Vrijdag:      2.09.2022  t/m 26.05.2023*        18.00  - 19.15 uur  Spectrum (FBK 11 & 25 mei) 8 t/m 11 jaar 
     2.09-2022  t/m 26.05.2023*        19.15  - 20.30 uur  Spectrum (FBK 11 & 25 mei)12 t/m 17 jaar 

                 *m.u.v. schoolvakanties: 18.10, 21.10, 23.12, 27.12, 30.12, 3.01, 6.01, 28.2, 3.3, 5.4                      

Senioren Vrij spelen data         Speeltijden  Accommodatie            Groepen   
Woensdag: 31.08.2022 t/m 26.04.2023*        20.00 - 22.30 uur  Spectrum                Recreanten & competitiespelers 
Donderdag:  1.09.2022 t/m 25.05.2023*        20.00 - 22.30 uur  Spectrum (FBK 11 & 25 mei) Recreanten & comp.spelers       

      Trainings data                Speeltijden  Accommodatie             Groepen  
Dinsdag:      30.08.2022  t/m 21.02.2023*        20:00 - 22.30 uur  Spectrum  Competitieselectie (2 groepen) 
Woensdag:  januari & februari 2023*        19.00 – 20.00 uur  De Schulp  Recreanten masterclass 
           *m.u.v. 27, 28 en 29 dec., 3, 4 en 5 januari  

Senioren & jeugd Competitie data    Speeltijden  Accommodatie     Groepen 

Zaterdag        Data in sept. t/m jan. niet bekend  19.00 - 23.00 uur   Spectrum  Competitieteams senioren 
Zondag          Data in sept. t/m jan. niet bekend   10.00 - 14.00 uur         Spectrum  Competitieteams jeugd & sen. 
 

Senioren Badminton Vitaal (overdag)  

       Data spelen en trainen            Speeltijden   Accommodatie        Groepen  
Woensdag:   7.09.2022 t/m 28.06.23           15.00 – 16.00 uur   De Schulp  Oudere senioren 
 

 

Voor het eerst op badminton? Doe mee aan de gratis starterstrainingen: 
Jeugd: tijdens de speelavonden (zie boven) 
Senioren: op woensdag 7 september en op woensdag 2 november van 19.00 -20.00 uur starten in sporthal de Schulp                     
8 wekelijkse sessies van 1 uur waarin je veel leert over spelregels, techniek, lopen in het veld en tactiek. Daarna introduceren we 
je op de woensdag-speelavond (zie boven) waar je ook met de andere leden kunt spelen.  
Aanbod: je mag ook een keer proef trainen!  
 

Diverse evenementen 
B.C. Meershuttle organiseert met haar vrijwilligers veel evenementen voor jeugd en senioren, zoals toss-avonden, 
clubkampioenschappen, ouder-kindtoernooi e.d. Voor data en tijden, kijk op www.bcmeershuttle.nl 
 

Contributies en bijdragen* 
*van vorig seizoen. Nieuwe 
contributies nog niet bekend 

Senioren (heel seizoen) Jeugd (heel seizoen) 

Lidmaatschap di. & wo. speelavonden 
€ 179,- (*€25 terug bij Z&Z AV-           
                 Gemak Regio pakket) 

€ 119,- (*€50 terug bij Z&Z AV-     
                         GeZZin pakket) 

Lidmaatschap Badminton overdag  € 40, - per kwartaal  

Competitiebijdrage € 71,- 
€  54,- in jeugdcompetitie 
€  71,- in  seniorencompetitie 

Trainingsbijdrage competitie senioren € 108,-  

Inschrijfgeld nieuwe leden € 10,- €  10,- 

                                        


