20 JAAR DZ99

LID WORDEN

BLIJF OP DE HOOGTE

GOED OM TE WETEN

In 1999 beslisten BC Deerlijk en BC Zwevegem om te
fuseren en samen te werken. Een breder aanbod van
trainingsmogelijkheden en competitieploegen was het
belangrijkste gevolg. Alleen zo kon de club op het
hoogste niveau blijven meedraaien.

LIDGELD

SOCIALE MEDIA

TORNOOIEN

De laatste nieuwtjes lezen via Facebook, leuke
foto's bekijken op Instagram of belangrijke
updates ontvangen via WhatsApp:
je vindt DZ99 ook op sociale media!

Badmintonclubs uit de regio organiseren vaak
vriendschappelijke recreantentornooien voor
beginnende en gevorderde spelers. Inschrijven kan
via de recreantenverantwoordelijken.

Twintig jaar later blijkt deze samensmelting een waar
succes. Zo konden we vorig seizoen ons sportiefste
hoogtepunt noteren met het vice-kampioenschap!
Verder draaien onze jeugd- en recreantenwerkingen
ook nog steeds op volle toeren.
En nu kunnen we met trots melden dat DZ99 vanaf dit
seizoen een VZW is. Hiermee bouwen we verder op
het succes van de afgelopen jaren en zetten we een
volgende stap vooruit, op naar de volgende 20 jaar!

Bij een jubileum hoort natuurlijk een cadeautje:
na betaling van het lidgeld krijg je van ons een
officieel en gloednieuw clubshirt, gratis en voor niks!
Een tweede of derde shirt bijkopen kan voor € 11.
Hou zeker onze sociale media en je mail in de gaten
voor meer info over de verschillende pasmomenten.

!

Online shoppen én jouw favoriete sportclub steunen?
Dat kan heel makkelijk door voortaan bij al je
favoriete webshops via onze Trooperlink te shoppen.
Wij weten niet wat of waar je iets koopt en jij betaalt
geen euro extra... maar wij krijgen wel een percentje!
www.dz99.be/trooper

tot 18 jaar | referentiedatum 29/08/2019

€ 80

recreant

5 speelmomenten in Deerlijk / Zwevegem

€ 90

recreant+

1 speelmoment op dinsdag in Zwevegem

€ 65
€ 95

competitiespeler

/badmintonclubdz99

GEZINSKORTING
elk bijkomend gezinslid, wonend op hetzelfde adres,
betaalt € 5 minder lidgeld

/recreantendz99
/badmintonclub_dz99

bv. 1e persoon € 95 (competitie), 2e persoon € 75 (jeugd),
3e persoon € 75 (jeugd), 4e persoon € 85 (recreant)

WhatsApp

SPORTKORTING

Voeg het nummer 056 29 50 33 toe aan de
contactenlijst van je telefoon met als
contactnaam bv. DZ99 WhatsApp.

alle leden ontvangen een betalingsbewijs
download en print je mutualiteitsformulier via
www.dz99.be/sportkorting of via je mutualiteit

GRATIS CLUBSHIRT

WIJ ZITTEN OP

jeugdspeler

bezorg het ingevulde formulier samen met het
betalingsbewijs aan je mutualiteit

INBEGREPEN
lidmaatschap Badminton Vlaanderen
verzekering | zaalhuur | kleedkamer | douche

BETALEN
via overschrijving naar BE42 7512 0112 1254
vermeld zeker:
- je naam en geboortedatum

nieuw
nummer!

- je e-mailadres
- D of Z (= de locatie waar je jouw lidkaart en gratis
clubshirt komt ophalen tijdens een speelmoment)

per speler een aparte overschrijving
graag betalen vóór 30 september 2019

www.dz99.be/recreanten

Inschrijven voor een KW-cup (jeugdtornooien) kan
via Badminton Vlaanderen met je eigen account.
www.dz99.be/jeugd

Inschrijven voor een individueel tornooi kan via
Badminton Vlaanderen met je eigen account.
www.dz99.be/competitie

TE KOOP TIJDENS SPEELMOMENTEN

Open de app en stuur ons een bericht met je
naam + voor welke verzendlijst(en) je wil
inschrijven: jeugd, competitie en/of recreant.
bv. Piet Saman, jeugd, inschrijven

officieel club T-shirt
koker shuttles

We sturen je een bevestigingsberichtje en
nemen je op in de verzendlijst(en).

SPORTLOCATIES

NIEUWSBRIEF
Als lid van DZ99 ontvang je regelmatig interessant
clubnieuws in je mailbox.
Wens je de nieuwsbrief niet meer te ontvangen,
laat ons dit weten of meld je af via de
uitschrijflink op de nieuwsbrief.
www.dz99.be/privacyverklaring

SPORTPUNT 2
Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem
056 76 58 00

€ 11
€ 16 (veren) - € 10 (nylon)

GAVERHAL
Vercruysse de Solartstraat 30
8540 Deerlijk
056 77 73 19

CONTACT
info@dz99.be

WEBSITE

competitie@dz99.be

Ook via www.dz99.be vind je steeds algemene
informatie over trainingen, activiteiten enz.

jeugd@dz99.be
recreanten@dz99.be

WhatsApp
Messenger
www.dz99.be

SPEELDATA

SPEELMOMENTEN

SEIZOEN 2019-2020
jeugd
recreant
recreant+
competitie

27 augustus 2019 - 17 juni 2020
(D) 3 september 2019 - 17 juni 2020
16 augustus 2019 - 29 juni 2020
17 september 2019 - 30 juni 2020
20 augustus 2019 - 30 juni 2020
(Z)

Deerlijk

speeldag 1e nationale
zondag 6 oktober 2019
KW cup
zaterdag 19 oktober 2019
externe activiteit
zondag 27 oktober 2019
herfstvakantie
26 oktober - 3 november 2019
kerstvakantie
21 december - 4 januari 2020
eetfestijn
zondag 2 februari 2020
krokusvakantie
22 - 29 februari 2020
paasvakantie
4 - 18 april 2020
Pinksteren
zondag 31 mei 2020
recreant | competitiespeler
Allerheiligen
vrijdag 1 november 2019
Wapenstilstand
maandag 11 november 2019
laureatenviering
vrijdag 20 december 2019
kerstavond
dinsdag 24 december 2019
Kerstdag
woensdag 25 december 2019
X-Mas Tournament donderdag 26 december 2019
oudejaarsavond
dinsdag 31 december 2019
Nieuwjaar
woensdag 1 januari 2020
paasmaandag
maandag 13 april 2020
dag van de arbeid
vrijdag 1 mei 2020
O.L.H. Hemelvaart
donderdag 21 mei 2020
pinkstermaandag
maandag 1 juni 2020

Zwevegem

JEUGDSPELER
dinsdag

18.00 - 19.00 u.
19.00 - 20.30 u.

18.00 - 19.15 u.
19.15 - 20.30 u.

woensdag

17.00 - 18.00 u
18.00 - 19.15 u.
19.15 - 20.30 u.

16.00 - 17.30 u.
17.30 - 19.00 u.
19.00 - 20.30 u.

ER WORDT NIET GESPEELD OP
jeugdspeler | recreant+

ACTIVITEITENKALENDER

10.00 - 12.00 u.

zaterdag

wedstrijdtraining

zondag

10.30 - 12.00 u.
wedstrijdtraining

RECREANT
maandag

20.00 - 22.00 u.

dinsdag

14.00 - 15.15 u.
recreant+

woensdag

20.30 - 22.00 u.

donderdag

20.00 - 22.30 u.

vrijdag

20.30 - 22.30 u.

20.00 - 22.00 u.

COMPETITIESPELER
dinsdag

20.30 - 22.00 u.
wedstrijdtraining

woensdag
vrijdag

20.30 - 22.30 u.

20.30 - 22.00 u.

D/C2 spelers

C1/B/A spelers

20.30 - 22.30 u.
wedstrijdtraining

Alle recreanten en competitiespelers kunnen terecht
op beide sportlocaties tijdens hun vaste speelmomenten.
Hou de zaal netjes en help bij het klaarzetten of opruimen.
Wissel na elke match van tegenspeler(s), zo krijgt elke speler de
kans om te badmintonnen.

voor alle DZ'ers
DquiZ19
6 september 2019
speeldag 1e nationale
6 oktober 2019
koekenverkoop
18 oktober 2019
internationaal tornooi
26 - 27 oktober 2019
eetfestijn
2 februari 2020
clubfeest
17 april 2020
familiebadminton Zwevegem
5 juni 2020
uitstap naar Bellewaerde
27 juni 2020
recreantenuitstap
27 juni 2020
recreantentornooi
4 juli 2020
vakantiebadminton Deerlijk
2, 9 en 16 juli 2020

specifiek voor de jeugdspelers
KW-cup Zwevegem
19 oktober 2019
herfstkamp
28, 29 en 30 oktober 2019
kerstkamp
2 en 3 januari 2020
KW-cup Deerlijk
11 januari 2020
krokuskamp
4, 5 en 6 maart 2020
paaskamp
13 - 17 april 2020
jeugdfeestje Deerlijk
24 mei 2020
badmintoninstuif Zwevegem
3 juni 2020
zomerkamp
19 -21 augustus 2020

trainingslessen voor D en C2-spelers
woensdagen 4, 11, 18 en 25 september +
2, 9, 16 en 23 oktober 2019
Gaverhal Deerlijk, 20.30 - 22 uur
inschrijven via competitie@dz99.be
www.dz99.be/kalender

