Conquesto
19e jaargang

Aktueel

CONTRIBUTIE SPECIAL SEIZOEN 2017/2018

Bestuursmededelingen
✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓

Dion Wilderom had al laten weten tijdens de ALV dat hij
zich niet herkiesbaar stelde. Vanaf begin juni heeft Hans
de Kievit zijn taken als voorzitter overgenomen.
Marije Ronteltap heeft de taken van Hans als bestuurslid
voor jeugdzaken overgenomen.
De functie van penningmeester is overgenomen door
Dennis Schoenmakers waarmee het bestuur weer voltallig
is.
Headis Kersch stopt met het trainen van de recreanten
op maandag en donderdag. Het bestuur is hem zeer
erkentelijk voor zijn inzet gedurende de afgelopen 25
jaar. De positie van recreatie trainer voor het nieuwe
seizoen is vacant. Heb je interesse? Meld je aan!
Voor het nieuwe seizoen zal Marcel Bijen de trainingen
van Russell Muns en Michel Eijgenrook op de dinsdag voor
zijn rekening nemen. Michel da Silva zal de trainingen op
de donderdag verzorgen.
Wij zijn nog op zoek naar iemand die de grote clubactie
wil coördineren. Heb je interesse? Geef je op!
Wij hebben afgelopen seizoen een vertrouwenspersoon
gevonden in de persoon van Denise Flamand.
Mededelingen vanuit het bestuur worden via de email
verstuurd, zorg ervoor dat het juiste emailadres bij de
ledenadministratie bekend is, dan mis je geen informatie
meer.

Overige wijzigingen van het lidmaatschap moeten schriftelijk
worden aangevraagd bij:

Ledenadministratie Conquesto
p/a
Frank Wubben
Linieschans 46
2728 GD Zoetermeer
Opzegging lidmaatschap:
Als je niet langer lid wilt blijven van Conquesto, wat we
natuurlijk niet hopen, dien je het lidmaatschap schriftelijk op
te zeggen voor 1 augustus 2017 bij de ledenadministratie. Bij
je opzegging moet je ook je ledenpas meesturen. Doe je dit
niet dan ben je alsnog verplicht om de contributie 2017/2018
te betalen. Je opzegging is definitief als je een schriftelijke
bevestiging van ons hebt ontvangen.

Speeltijden seizoen 2017/2018

Alle leden:
Senioren:

Meer info op onze website www.conquesto.nl.

Contributiebetaling:
Contributie betaling kan op de volgende wijzen:
A. D.m.v. automatische incasso.

B. Door zelf te storten. Elke storting, door u zelf, dient
verhoogd te worden met € 2,50 op
bankrekeningnummer:
NL72 INGB 0002662538 t.n.v. Conquesto te
Zoetermeer.
In dat geval dient de volledige contributie voor
1 september 2017 te zijn overgemaakt. Met een
uitsteltermijn van één maand voor de overige
familieleden.

Wijziging lidmaatschap, Zoetermeerpas en
contributiebetaling:
Leden met een Zoetermeerpas alsmede een Sport- en
Cultuurpas dienen de cheques inclusief kopie van de pas z.s.m.
te sturen naar de ledenadministratie die zal zorg dragen voor
verrekening.

Juli 2017

Maandagochtend:
55+:
Competitietraining:
Thuiswedstrijden
competitie senioren en
jeugd:

speeldag

speeltijd

aantal
banen

zondag

12.15 - 16.15

1

maandag

09.00 – 11.00

4

maandag

19.30 – 22.30

6

dinsdag

19.30 – 22.30

6

woensdag

09.30 – 11.00

10

donderdag

19.30 – 22.30

6

maandag

09.00 – 11.00

4

maandag

09.00 – 11.00

4

woensdag

09.30 – 11.00

10

dinsdag

19.30 – 22.30

6

donderdag

19.30 – 22.30

6

zondag

12.15 – 16.15

8

Jeugdtraining:
F-groep

zaterdag

09.00– 10.30

12

E-groep

zaterdag

10.30 – 12.00

9

D-groep

zaterdag

12.00 – 13.30

9

zaterdag

13.30 – 15.00

9

donderdag

18.00 – 19.30

6

C-groep
B-groep + jeugdselectie
A-groep

I.c.m. senioren

Spelerspas:
De spelerspas is een permanente pas, deze is het aankomende
seizoen dus weer gewoon geldig. Je moet dan natuurlijk wel
eerst je contributie hebben voldaan.

De contributies en toeslagen:

Proeflidmaatschap (max. 2 keer)
senioren (ma. ochtend)
passe partout
55+ (ma ochtend 2 uur)
55+ (wo ochtend 1,5 uur)
ochtend passe partout
jeugd
slapend lidmaatschap
competitietoeslag (nylon)
seniorencompetitie jeugd (nylon)
competitietoeslag (veren)
seniorencompetitie jeugd (veren)
dames-, heren- of recreantencompetitie
toeslag training reservespelers (veren)
toeslag 2e training competitiespelers
toeslag training reservespelers (nylon)
jeugdcompetitie (incl. drankje)
toeslag veren shuttles jeugd
inschrijfgeld
wijziging soort lidmaatschap
termijnbetaling per termijn
duplicaat spelerspas
vooraf afkoop bar - per seizoen
boete bar per keer

Gratis
EUR 145,EUR 219,EUR 145,EUR 110,EUR 160,EUR 165,EUR 30,EUR 99,EUR 49,50
EUR 143,EUR 71,50
EUR 30,EUR 89,EUR 70,EUR 62,EUR 35EUR 60,EUR 12,50
EUR 5,EUR 2,50
EUR 5,EUR 60,EUR 60,-

De prijzen en indelingen van een extra training na afloop
reguliere competitie training worden later bekend gemaakt via
een apart inschrijfformulier.

Zomeravond badminton:
Het zomeravondbadminton tijdens de schoolvakantie is weer
terug op de traditionele dinsdagen en donderdagen. De data
zijn dit jaar:
Elke dinsdag en donderdagavond in de periode van 6 juni tot
en met 17 augustus.
De openingstijden van de hal zijn 19.30 – 23.00 uur.
De toegangsprijs is tot en met 7 juli gratis voor leden en
daarna € 3,00 per avond (op vertoon van de ledenpas).
Gedurende de hele periode is de toegangsprijs € 5,00 voor
niet leden. Shuttles zelf meenemen!

Start nieuwe seizoen:
Vanaf 21 augustus hopen wij al onze leden weer terug te zien.
In deze week wordt er ook weer begonnen met de
competitietraining. De recreatietraining zal in september
weer van start gaan.

Werf een nieuw lid en verdien zelf 5 euro.
Volgens onderzoek is slechts een fractie van de
badmintonners aangesloten bij een badmintonvereniging....... en
daar gaan wij wat aan doen!
Ken je iemand in de buurt of uit je kennissenkring die het
campingbadminton wil verruilen voor het “echte” werk? Laat
ze dan kennismaken met Conquesto. In het najaar starten
weer de kennismakingscursussen voor de senioren en de jeugd.

Iedereen is welkom! Zoals je weet mag iedereen de eerste
twee keer geheel vrijblijvend meespelen.
Voor ieder lid dat je aanmeldt krijg je van Conquesto 5 euro.
Vul hiervoor je eigen gegevens in op het inschrijfformulier.

Rooster toernooien:
Ook komend seizoen organiseert Conquesto weer een aantal
toernooien:
3 en 4 februari 2018
28 en 29 april 2018
10 juni 2018
18 juni 2018

Clubkampioenschappen
Master toernooi
Jeugd Toernooi
Bert Filon Veteranentoernooi

De data van deze toernooien zijn nog niet allemaal definitief
vastgesteld. Check de aankondigingen op onze website voor de
exacte data.

Senioren trainingen:
De trainingsgroepen zijn komend seizoen globaal als volgt
verdeeld, op de website staat vermeld wie in welke
trainingsgroep is ingedeeld:
Maandag
Dinsdag

20:30
19:30

Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

21:00
19:30
20:00
21:00

Recreanten
Team 8 en 9
Herenteam 1 en 2 en jeugd
Gereserveerd voor 2e training
Team 1 t/m 4
Recreanten
Team 5 t/m 7

Inlichtingen:
Als je na het lezen van deze Aktueel nog vragen hebt, kun je
altijd contact opnemen.
We hebben hiervoor een aantal speciale e-mail adressen voor
aangemaakt zodat je jouw vragen meteen in het juiste ‘bakje’
kan leggen:
ledenadministratie@conquesto.nl
voorzitter@conquesto.nl
secretaris@conquesto.nl
penningmeester@conquesto.nl
jeugd@conquesto.nl
voorzitterjeugd@conquesto.nl
competitie@conquesto.nl
voorzittercc@conquesto.nl
vertrouwenspersoon@conquesto.nl
webmaster@conquesto.nl
recreatie@conquesto.nl
info@conquesto.nl
Bekijk ook eens onze website: conquesto.nl of klets gezellig
mee op onze Facebook pagina: facebook.com/Conquesto

Tot slot:
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!!
Het bestuur van Conquesto

