
 

PSV Badmintonclub Brugge 
 

Onze club bestaat sedert 1972 en was aanvankelijk uitsluitend voor Philips werknemers en familieleden. 

Sinds 1997 staat onze club open voor iedereen vanaf 15 jaar die wenst recreatief of in competitie 

badminton te spelen.  

 

Het huidige clubbestuur bestaat o.a. uit Erika Vanhoutte (Voorzitter/Penningmeester) en Geert Devriendt 

(Secretaris). Het volledige clubbestuur is op de website terug te vinden. 

 

De club PSV Badmintonclub Brugge  is een Brugse Sportclub en aangesloten bij Badminton Vlaanderen, 

WVBF (West-Vlaamse Badmintonfederatie) en VBR (Vlaamse Badminton recreanten). De laatste jaren 

schommelt het ledenaantal tussen 90 en 130. De meeste spelers zijn recreant. Het niveau van de leden 

varieert van 8 tot 12. 

 

Wie inschrijft verklaart zich akkoord met de reglementen en de eventuele beslissingen van het bestuur. 

Website:   http://www.psvbadmintonbrugge.com/ 

E-mail:      voorzitter@psvbadmintonbrugge.com 

 

Badminton 
 

We spelen in de sporthal van het Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries Brugge op donderdagavond van 

18:00 tot 22:00 en op zaterdagmorgen van 9:00 tot 12:00 vanaf begin september tot midden juni 2023. Op 

donderdagen in augustus spelen we in sportcomplex Xaverianen in Sint-Michiels.  De pluimen (type 

Mavis 300) worden gratis voorzien door de club. Er zijn ongeveer 2x35 speeldagen per seizoen. 

 

We organiseren ook nog een Badminton Team Ontmoeting in maart en enkele niet-badminton 

activiteiten. We sluiten af met het traditionele Ledenfeest eind juni. 

 

Op donderdag en zaterdag kan men steeds vrij spelen. Op zaterdag organiseren we ook nog extra Blauwe 

Wedstrijden (waarvoor men tijdens het seizoen kan in- en uitschrijven) en een Rode Competitie 

opgesplitst in verschillende reeksen die over het volledige seizoen loopt. Deze interne competitie staat 

volledig los van de Competities van Badminton Vlaanderen en WVBF. 

 

Voor geïnteresseerde leden organiseren we initiatielessen in het begin van het seizoen. 

 

Aandacht !! 

 Ter info: Sport is gezond: sommige mutualiteiten betalen tot  €30,00 terug. Wij helpen graag mee! 

 Wie zijn formulier NIET heeft BINNENGEBRACHT vóór de uiterste inschrijfdatum kan niet meer 

deelnemen aan de interne Rode PSV BC Competitie! (maar mag wel vrij spelen en/of inschrijven voor 

de interne Blauwe Wedstrijden) 

 Bij de trekking van de interne Rode PSV BC Competitie houden we rekening met de volgorde van 

betaling van de inschrijvingen, de aanwezigheid van de speler in het vorige seizoen en de 

haalbaarheid van de reeksen 

  Formulieren die NIET VOLLEDIG INGEVULD zijn worden NIET aangenomen. 

 Gelieve bij afgifte van het formulier aan voorzitter/penningmeester of secretaris het volledige lidgeld 

te betalen! Inschrijving (en verzekering) is pas definitief na betaling. 

Inschrijvingsformulier            

PSV Badmintonclub            

Brugge 
 

 Seizoen  2022 ~ 2023  
 

PSV  BC  BRUGGE 

http://www.psvbadmintonbrugge.com/
mailto:voorzitter@psvbadmintonbrugge.com


 

 
Naam:  …………………………………………………….  Voornaam: …….……………………………  

Straat en Nr.:  ................................................................................ …………………………………………. 

Postnummer en Plaats:  ................................................................. .      Nationaliteit: ………………………. 

Telefoon: ……. /…………………………………. Geslacht: M/V     Geboortedatum: …. / …. / ………… 

E-mail: ……………………………………………………………………………… 

Datum Inschrijving: ………………………………………………………………… 

 

 Ik sluit aan voor het seizoen 2022-2023 en betaal hiervoor 

O Gewone aansluiting:   .................  ..............................  ...................  ................................  € 85,00  

O PROMOTIE vanaf de derde persoon uit hetzelfde gezin: .............  ................................. € 65,00 

O PROMOTIE voor  -18 jarigen:  .. ………………………………… ................................ € 65,00 

O Ik wens EEN – GEEN *  aansluiting Badminton Vlaanderen Competitiespeler: ......................... € 20,00 

Deze aansluiting is nodig voor wie wenst deel te nemen aan competitietoernooien van Badminton Vlaanderen  

en voor de interclub.  (Opmerking: Interclub spelers moeten inschrijven voor minstens 1 Rode Competitie) 

O Ik wens WEL – NIET *  email te ontvangen van recreatieve tornooien in de buurt 

O Ik wens WEL – NIET *  deel te nemen aan de initiatielessen:  ..................  ................................. € 15,00 

O Ik wens WEL – NIET *  deel te nemen aan de interne Rode PSV BC competitie op zaterdag 

 Heren  Enkel   Dames Enkel 

o Dubbel/Gemengd:    (1) (2) (3) (4)    (gewenst aantal poules aanduiden) 

Voorkeur(en): Dubbel          Gemengd         Beide  Maakt Niet Uit   

Vuistregel: uw totaal maximaal aantal poules = aantal zaterdagen/maand aanwezigheid 

O Ik wens WEL – NIET *  deel te nemen aan de interne Blauwe Wedstrijden op zaterdag 

O Promotie: €5 korting bij inschrijving ten laatste op de Fin-de-Saison op 25 juni 2022. 

O Specifieke opmerkingen: ...................... ……………………………………………………………………….. 

O Minderjarigen:  Akkoord van een ouder of wettelijke verantwoordelijke  

(naam en email:)…………..…………..………..…………………………………………………………….… 

O Ik ben WEL – NIET *  akkoord dat mijn bovenstaande persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van de 

ledenadministratie de noodzakelijk informatieverstrekking en promotie aan de leden (indien niet akkoord, dan 

kunnen we je niet aansluiten). Voor de uitgebreide Privacy Verklaring verwijzen we naar de website 

 

Om de Rode PSV competitielijsten te kunnen opmaken vragen wij u het formulier VOLLEDIG INGEVULD en 

TEN LAATSTE op donderdag 9-09-2022 terug te bezorgen aan één van de bestuursleden. 

 

Inschrijven  

o on-line op onze website http://www.psvbadmintonbrugge.com/  

o dit formulier mailen naar voorzitter@psvbadmintonbrugge.com  

o dit formulier bezorgen aan voorzitter Erika Vanhoutte of secretaris Geert Devriendt.  

Betalen  

o op rekeningnummer IBAN: BE13 0682 4489 7139, BIC: GKCC BE BB  

ter attentie van PSV Badminton met omschrijving ‘Lidgeld PSV BC 2022-2023 – <uw naam>’  

o persoonlijk aan Erika Vanhoutte 

HHeett    nniieeuuwwee  sseeiizzooeenn  ggaaaatt  vvaann  ssttaarrtt  oopp  ddoonnddeerrddaagg  44  aauugguussttuuss  22002222!!  

RRooddee  CCoommppeettiittiiee  ggaaaatt  vvaann  ssttaarrtt  oopp  zzaatteerrddaagg  1177  sseepptteemmbbeerr  22002222!!  
 Schrappen wat niet past 

Inschrijvingsformulier            
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 PSV BC BRUGGE 
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