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De Badminton Duovereniging Veenendaal  
bestaat uit twee verenigingen: 
BC Veenendaal:  
De leden van deze vereniging spelen om  
principiële redenen niet op zondag.  
BC 't Veen:  
Dit is een vereniging waarbij de mogelijkheid 
aanwezig is dat competitiewedstrijden op  
zondag moeten worden gespeeld.  
 
Samenstelling bestuur:  
 
Voorzitter:  
Edwin Schriemer  
tel: 06-41840140  
voorzitter@badmintonveenendaal.nl  
 
Secretaris:  
Gijsje van Brienen  
tel: 06-27440216 
secretaris@badmintonveenendaal.nl  
 
Penningmeester: 
Nadine van den Bosch 
tel: 06-50241713 
penningmeester@badmintonveenendaal.nl  
 
Bestuurslid Senioren Commissie:  
Marijn de Haij 
tel: 06-41360094  
sc@badmintonveenendaal.nl  

 
Bestuurslid JeugdCommissie: 
Jan Pitlo  
tel: 0318-471643  
jc@badmintonveenendaal.nl  
 
Bestuurslid Redactie:  
Vacant  
redactie@badmintonveenendaal.nl 
 
Competitieleider Senioren:  
Emile Nijs 
tel: 0318-640164 
tc@badmintonveenendaal.nl 
 
Ledenadministratie:  
Gijsje van Brienen 
tel: 06-27440216 
ledenadministratie@badmintonveenendaal.nl  
 
Correspondentieadres:  
Badminton Duovereniging Veenendaal  
Postbus 704  
3900 AS Veenendaal  
 
Bankrekeningnummer: NL03RABO0303359935  
t.n.v. Penningmeester Badminton Duovereniging  
te Veenendaal.  
 
Hoe wordt u lid?  
Door het invullen van een inschrijfformulier en  
de machtiging voor automatische  
incasso (verkrijgbaar in de zaal, op de website  
en bij de ledenadministratie). 
 
Contributie  
De contributie voor het seizoen  
2020-2021 bedraagt:  
senioren   € 200,00  
junioren   € 100,00  
 
De training/competitie-bijdrage zijn niet bij de  
contributie inbegrepen. 

 
De kosten hiervoor bedragen per seizoen/per persoon:  
 
recreanten   € 30,00 
competitiespelers   € 70,00 
NJC / VJC  € 22,50 
jeugd    € 55,00 
 
Para-badminton 
Op dinsdag- en donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur 
is er de mogelijkheid om deel te nemen aan aangepast 
badminton voor mensen met een lichamelijke beperking 
(rolstoelbadminton). 
 
Toernooien:  
Onze vereniging organiseert elk jaar diverse activiteiten, 
zoals toernooien voor zowel eigen leden als voor 
introducés.  
We noemen onder andere:  
- Nieuwjaars- of Oliebollentoernooi  
- 2 Invitatietoernooien  
- Jeugdtoernooien  
 
Tevens worden er twee officiële bondstoernooien 
georganiseerd:  

- Het Open Jeugdtoernooi  
- Van Sloten Open Toernooi 

 
Nieuwsbrief en Website  
Wij hebben een nieuwsbrief die een aantal keren 
per jaar uit komt.  
Deze is met name bedoeld om al hetgeen in de club  
leeft kenbaar te maken aan alle leden.  
 
De club heeft een zeer uitgebreide internet-website, 
waarop al deze informatie en nog veel meer te  
vinden is, zoals nieuws, verslagen, agenda, etc.  
Het adres: 
www.badmintonveenendaal.nl 
 
Tevens zijn we actief op Facebook, Twitter en Instagram. 
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Speeltijden:  
 
Dinsdag: 
18.30 – 20.00 uur:  
Jeugdtraining (vanaf 7 jaar) 
 
20.00 -22.00 uur:  
Training competitiespelers senioren 
Recreantentraining senioren 
Vrijspelen senioren 
 
Donderdag: 
20.00 -22.00 uur:  
Vrijspelen senioren  
 
Sporthal: 
Sporthal "De Vallei"  
Sportlaan 3  
3905 AD Veenendaal  
 
Competitieseizoen 
Tijdens het competitieseizoen (september - januari)  
wordt op zaterdag van 12.00 -16.00 uur in de  
Valleihal de senioren- en de jeugdcompetitie gespeeld.  
 
Tevens wordt deelgenomen aan de  
najaars- en voorjaarscompetitie op de speelavonden.  
 


