Edegem, 29 mei 2021

Beste spelers en ouders,
Omdat we wegens Covid nog steeds beperkt zijn in ‘reizen’ en dus
iets meer tijd in België gaan doorbrengen, was er vraag naar een
‘dag-kamp’ badminton. We zijn meteen in actie geschoten en kunnen
u onderstaande aanbieden. Ook niet-OLVE leden mogen deelnemen.

OLVE Jeugd-badmintonkamp in Edegem
Maandag 2 tot en met vrijdag 6 augustus 2021
Wat is het?
o Jeugdsportkamp (zonder overnachting) als voorbereiding op het nieuwe seizoen. De
nadruk ligt op badmintontraining (techniek en fysiek), maar we maken natuurlijk ook
tijd voor veel ‘fun’. Training 09:00 – 12:00 en 13:30 – 16:30. Er is voorbewaking vanaf
08:30 u. en na-bewaking tot 17:00 u.

Voor wie?
o Alle jeugdspelers geboren in 2008 of later die lid zijn van Badminton Vlaanderen. Er
kunnen maximaal 45 spelers deelnemen, dus snel inschrijven is de boodschap.

Wat kost het?

135,- EUR per deelnemer.

Wat is er inbegrepen?
o 5 dagen (6 uur per dag) training in sporthal Den Willecom in Edegem onder leiding van
gediplomeerde trainers. Af en toe ook buitenactiviteiten in functie van het weer.
o Begeleide niet-badminton activiteit op woensdagnamiddag (eventueel een andere dag
in functie van het weer).
o Water tijdens het sporten. 4-uurtje.
o Aandenken.

Wat is er niet inbegrepen?
o Drank en maaltijden. Middagmaal en drank zelf meebrengen!

Trainers en kampleiding:
o Kampleiding: Rutger Hendrickx.
o Trainers: Quinten Hendrix en Hanne Janssens. Alle trainers hebben een
trainersdiploma.

Inschrijven
o Stuur eerst een mail naar info@olvebadminton.be met deze gegevens:
Naam deelnemer:
Geboortedatum deelnemer:
Naam club:
Tel-nummer van 1 van de ouders:
o Na bevestiging, het volledige bedrag (135 EUR) storten op rekening BE58 6451 0562
7779 (OLVE Badmintonclub VZW, Edegemsesteenweg 13, 2610 Wilrijk) met
vermelding “Kamp Edegem 2021 + NAAM SPELER”.
o De inschrijving is pas definitief als de betaling is ontvangen.
o Het bedrag wordt niet terugbetaald als je na 15 juli annuleert (tenzij met doktersattest
of tenzij het kamp wegens Covid-19 verboden wordt door de overheid).
o Het kampreglement vind je hieronder.
Meer informatie: Luc Colijn (info@olvebadminton.be of 03 827 43 87).

“Kampreglement Edegem 2021”
(= NUTTIGE TIPS EN AFSPRAKEN)
 Het is vooral de bedoeling dat het voor iedereen een tof kamp wordt. We rekenen op je
actieve bijdrage hieraan.
 Tijdens de maaltijden eten we allemaal samen.
 Je respecteert de Covid-reglementering van de sporthal (o.a. handen ontsmetten bij
binnenkomen; mondmasker voor 12+).
 Ouders zijn NIET toegelaten in de sporthal (Covid reglementering)
 Breng geen waardevolle voorwerpen mee. Breng geen zakgeld mee. Je kan er nergens iets
mee kopen.
 Portretrecht: tijdens het kamp is het toegestaan om foto’s te maken. Deelname aan het kamp
betekent dat hiervoor geen bijkomende goedkeuring van de betrokken speler gevraagd moet
worden. Deze foto’s kunnen verspreid worden door de houder van de publicatierechten en
mogen gebruikt worden voor verspreiding in de pers, internet en andere gelijkwaardige
media. De club heeft het recht om deze foto’s te gebruiken voor niet-commeriële
doeleinden. Privacy: uw gegevens worden 5 jaar bewaard.
 Elk probleem kan worden besproken. Aarzel niet om met je probleem naar ons toe te
komen! We zijn er om je te helpen en te begeleiden, om stevig te trainen en ons te amuseren.
Laat een probleem je kamp niet vergallen!
 Wie zich niet aan de gestelde afspraken houdt, kan van het kamp gestuurd worden
zonder terugbetaling!

Hopelijk zien we je op het kamp,

Namens het OLVE bestuur en namens alle jeugdtrainers
Luc Colijn

