
BADMINTON VERENIGING

Installatiebedrijf Carl Dekker 
is al meer dan 20 jaar een be-
grip in Flevoland. Carl Dekker 
is niet alleen sterk in op maat 
gemaakte nieuwbouw en klan-
tenwerk, maar ook in utiliteits-
bouw. Bovendien heeft Carl 
Dekker de laatste jaren heel 
veel ervaring opgedaan met 
het uitvoeren van energiebe-
sparende maatregelen. Daar is 
Sportcomplex De Toekomst-
groep, de thuishaven van de 
Badminton Vereniging Almere 
een sterk voorbeeld van.
En Carl Dekker neemt ook zijn 
maatschappelijke verantwoor-
delijkheid en is bijvoorbeeld 
al jarenlang de hoofdsponsor 
van de Badminton Vereniging 
Almere, dat onder de naam 
Dekker Almere al weer acht 
jaar in de eredivisie speelt.
Voor meer informatie over 
Installatiebedrijf Carl Dekker, 
kijk op www.cdekkerbv.nl

OPEN DAG
ZATERDAG 4 SEPTEMBER
VAN 15.00 TOT 17.00 uuR

Tot ziens bij de Badminton Vereniging 
Almere in Sportcomplex 

De Toekomstgroep, Bongerdstraat 6 
in de Almeerse Parkwijk op 

zaterdag 4 september 2010.

Op zaterdag 4 september 2010 houdt de Badminton Vereniging 

Almere OpenDag in Sportcomplex De Toekomstgroep, Bongerd-

straat 6 in de Almeerse Parkwijk.

Een ieder die kennis wil maken met de badmintonsport en 

met de Badminton Vereniging Almere in het bijzonder, is van 

harte uitgenodigd op zaterdag 4 september 2010 van 15.00 tot 

17.00 uur. Na het campingtonnen tijdens de vakantie, is er nu 

de mogelijkheid om echt te badmintonnen. En waar kunt U dat 

 beter leren dan bij de club die al weer een groot aantal jaren in 

de eredivisie speelt, namelijk de Badminton Vereniging Almere. 

De Badminton Vereniging Almere is een 
zogenoemde brede vereniging. Dat houdt 
in dat er gebadmintond kan worden op 
elk niveau! Van de beginnende recreant en 
jeugdspeler tot topspelers die in de eredivi-
sie spelen.

Recreanten
De recreanten vormen een grote gezellige 
groep die ondermeer per seizoen een aantal 
prettoernooien organiseren. Voor begin-
nende recreanten worden extra trainingen 
georganiseerd teneinde de nieuwelingen zo 
snel mogelijk een aantal basisslagen onder 
de knie te laten krijgen.
De speeldagen van de recreanten vinden we 
met name op:
maandagavond 20.00 - 22.30 uur
woensdagochtend 09.00 - 11.00 uur
woensdagavond 19.00 - 22.30 uur
vrijdagmiddag 15.30 - 17.30 uur
vrijdagavond 20.00 - 22.30 uur

Wedstrijdspelers
De wedstrijdspelers trainen grotendeels op 
de dinsdag- en donderdagavond, maar een 
aantal trainingsgroepen vinden we ook op 
de andere dagen van de week.

Jeugd
En aangezien de jeugd de toekomst heeft, 
beschikt de Badminton Vereniging Almere 
ook over een uitstekende jeugdopleiding. De 
instroom van nieuwe jeugdleden vindt met 
name plaats op zaterdagochtenden van 9.00 
tot 10.30 uur en op de woensdagmiddag 

van 16.00 tot 17.00 uur. In nauwe samen-
werking met Badminton Nederland is er zelfs 
de mogelijkheid voor getalenteerde kinderen 
om deel te nemen aan de Badminton School 
Almere. Kinderen die de Badminton School 
Almere ontgroeid zijn, kunnen doorstromen 
naar de Badminton Academie Flevoland, 
een samenwerkingsverband van Badminton 
Nederland en de Provincie Flevoland.

Badminton overdag
Ook is er de mogelijkheid om overdag te 
badmintonnen bij de Badminton Vereniging 
Almere, namelijk op de woensdagochtend 
van 09.00-11.00 uur en de vrijdagmiddag 
van 15.30-17.30 uur. Dan zijn voornamelijk 
recreanten, (oud)wedstrijdspelers en ook 
jeugdspelers actief. Voor leden is het bad-
mintonnen overdag gratis. 

Niet-leden betalen een bijdrage van € 4,-. 
Dit is dan inclusief het gebruik van het 
krachthonk en de sauna!

Voor informatie kijk op onze site 
www.bvalmere.nl of bel met:
- jeugd Ernst van Stenus,
 036-5324448 
- recreanten Henk van Groenigen
 036-5378904 

- wedstrijdspelers Krijn Hoetmer
 06-22471234
- badminton overdag Henk Staats,
 036-5313711

Tijdens de OpenDag zijn er trainers aan-
wezig om de eerste badmintonbeginselen 
bij te brengen en de eerste 50 leden die lid 
worden op de OpenDag krijgen een bad-
mintonracket ter waarde van € 35,- cadeau! 

Gratis
badminton-
racket
Tijdens de OpenDag zijn
er trainers aanwezig om
de eerste badminton- 
beginselen bij te brengen 
en aan de eerste 50 leden 
die lid worden op de OpenDag 
krijgen een badmintonracket 
ter waarde van € 35,- cadeau! 

Zaterdag 25 september 2010
om 18.45 uur de Eredivisiewedstrijd

Dekker Almere - Roosterse BC
in de Carltonzaal van Sportcomplex De Toekomstgroep


