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Beste badmintonspeler, 

Om onze werking voor volgend seizoen optimaal te kunnen voorbereiden, willen wij net zoals vorig 
seizoen graag vóór het zomerverlof zicht hebben op alle inschrijvingen. Zo kunnen wij de 

interclubcompetitie en de jeugdtrainingen beter voorbereiden en organiseren.  

Wie inschrijft en lidgeld betaalt, is automatisch aangesloten bij Badminton Vlaanderen (BV) en de 

West-Vlaamse Badmintonfederatie (WVBF) en is meteen ook in orde met de verzekering. Je zorgt er 
eveneens voor dat de club financieel gezond kan blijven.  

Dit seizoen is helaas in mineur geëindigd. We hopen echter dat volgend seizoen beter van start gaat 

en nog beter mag eindigen! Zorg in elk geval goed voor elkaar en voor jezelf. 

We wensen iedereen alvast een sportief en gezond badmintonseizoen toe. 

Het Lebad-bestuur 
1 mei 2020 

Hoe inschrijven? 

Dit seizoen gooien we het over een andere boeg!  

Om het overzicht beter te kunnen bewaren, wordt van elk lid vanaf komend seizoen verwacht dat 
hij/zij zich via het inschrijvingsportaal inschrijft. Zo krijgen wij meteen alle correcte 
contactgegevens en de juiste informatie om de trainingen en competitie optimaal te organiseren. 

Inschrijven is vanaf nu dus enkel nog mogelijk via inschrijven.lebad.be. Nadat je het formulier hebt 
ingevuld, krijg je naargelang je keuzes ook meteen te zien hoeveel het inschrijvingsgeld bedraagt. 
Je ontvangt een bevestigings-e-mail met een overzicht van je inschrijving en alle gegevens om de 
betaling in orde te brengen. Je inschrijving is pas definitief nadat we de betaling van je lidgeld hebben 
ontvangen. Je ontvangt een extra bevestiging als je definitief bent ingeschreven. 

Bij vragen, twijfels of onduidelijkheden kan je altijd contact opnemen met secretariaat@lebad.be 
(voor volwassenen) of jeugd@lebad.be (voor jeugdspelers). Voor technische problemen kan je 

terecht op ict@lebad.be. 

UiTPAS 

Vanaf komend seizoen stapt Lebad Kortrijk mee in het UiTPAS-project. Met deze vrijetijdspas kan je 
UiTpunten sparen die je kan omruilen voor korting, cadeaus of andere voordelen. Dankzij UiTPAS 

kunnen mensen die het met minder moeten doen tevens van korting genieten bij allerhande UiTPAS-

activiteiten. Meer informatie vind je op kortrijk.be/uitpas/uitpas. Als je recht hebt op het 

kortingstarief, vul dan bij je inschrijving het nummer van je UiTPAS in. De korting wordt automatisch 

verrekend. 

Jeugdwerking 

Eind april laten we alle jeugdspelers via e-mail weten in welke groep ze terechtkomen. Zo weten ze 
wanneer hun trainingsmomenten vallen. De jeugdwerking start op woensdag 2 september 2020 
met een vrijspelmoment voor alle aangesloten alsook voor nieuwe jeugdspelers. We maken dan ook 

afspraken met iedereen. De trainingen starten officieel op maandag 7 september 2020. Meer info 
over de jeugdwerking vind je op lebad.be/jeugd. 

Net zoals vorig seizoen worden alle jeugdspelers op de hoogte gebracht van de KW-cup-

toernooien. Voor eventuele vragen over KW-cups kan je terecht op lebad.be/kw-cups, bij de 
trainers of kan je mailen naar jeugd@lebad.be. Ook dit seizoen wordt bij een aantal KW-cups 
coaching voorzien. 
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Waar en wanneer trainen?  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Zaterdag 

Sporthal Lagae 

Lagaeplein 3 
8501 Heule 
Tel: 056/24 06 38 

Minibad - 
groep 1 
17.30 – 18.30 
uur 

Jeugd groep 
2 
18 – 19 uur 

Training 
D/C2/C1 
19 – 20.45 uur 

Jeugd groep 3 
15.30 – 17 uur 

Jeugd groep 
4/5 
17 – 19 uur 

Vrij spel 
volwassenen 
20 – 22.30 
uur 

Vrij spel 
en/of 
competitie 
18 – 20.30 uur 

 

Sporthal PTI 

Karel De Goedelaan 
7 
8500 Kortrijk 
Tel: 056/22 13 41 

 Training 
B2/B1/A 
19 – 21.30 uur 

 

  Jeugd groep 
3/4/5 
9 – 10.30 uur 

Jeugd groep 
1/2 
10.30 – 12 uur 

 
Op zondagnamiddag is er soms competitie en/of mogelijkheid tot vrij spel (na afspraak) van 15u00 
tot 17u30 in de Sporthal Lagae. 

Evenementen en activiteiten 

Je kan het reilen en zeilen binnen onze club te allen tijde volgen via onze website (lebad.be) en onze 
Facebookpagina (www.facebook.com/LebadKortrijk).  

De evenementen zijn voor de club van groot belang om geld in het laatje te brengen. Wij doen 
daarom graag een oproep om een handje te komen helpen bij dergelijke evenementen. Spelers of 
ouders die onze club willen helpen ondersteunen in het hoofd- of jeugdbestuur verwelkomen we met 
open armen. Ook losse medewerkers zijn van harte welkom. Stuur bij interesse een berichtje naar 

secretariaat@lebad.be of spreek iemand van het bestuur aan. 

West-Vlaams Kampioenschap 2020 - Lebad kreeg de organisatie van het West-Vlaams 
Kampioenschap op 31/10/2020 en 1/11/2020 toegewezen. We hopen dat het COVID-19-
virus tegen dan bestreden is, zodat dit evenement kan plaatsvinden. We houden jullie op de 

hoogte. 

Lebad-quiz - Volgend seizoen organiseert onze club, als de omstandigheden het toelaten, 
opnieuw een Lebad-quiz. Door de onzekerheid waarin we ons vandaag bevinden, is er 
voorlopig nog geen datum gekend. Zodra die er is, wordt die gecommuniceerd. Stay tuned! 

Clubkledij 

Door de onzekerheid voor de toekomst heeft het bestuur besloten om de aankoop van nieuwe 
clubkledij met een jaar uit te stellen. Dit betekent dat komend seizoen helaas niet elke nieuwe speler 

een club-T-shirt zal kunnen ontvangen. Het zal evenmin mogelijk zijn om komend seizoen extra T-
shirts of een training aan te kopen.  

 

Wij wensen iedereen een welverdiende virusloze vakantie. Tot volgend jaar! 

P.S.: Denk ook eens aan onze sponsors! 😊 
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