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OVER QUINTUS BADMINTON 
Bij Quintus Badminton vinden we het belangrijk dat mensen hun ontspanning 
kunnen vinden door met veel plezier en sportiviteit wekelijks hun shuttletje te 
slaan, op welke wijze en op welk niveau dan ook. Badminton Quintus is een 
vereniging, waar leeftijd en wie je bent geen rol speelt, een vereniging waar 
iedereen welkom is. 

 

Senioren kunnen spelen op maandagmiddag, woensdagmorgen of vrijdagavond. 
Bij Quintus Badminton is ook de mogelijkheid om competitie te spelen en is er ook een leuke jeugdgroep. 
 
Met dit boekje proberen we alle leden op de hoogte te houden van de activiteiten en mogelijkheden binnen 
onze vereniging. De bedoeling is dit boekje aan het begin van elk seizoen te actualiseren en aan alle leden te 
verstrekken. 
 
De vereniging is opgericht op 3 augustus 1979 te Kwintsheul. Er zijn zo’n 130 leden, die op verschillende dagen 
en tijden badminton kunnen spelen in de Eekhouthal of Hal 2 aan de Leeuwerik 1 te Kwintsheul. 

 

De club is aangesloten bij Badminton Nederland (BNL) en het Verenigingsnummer is 05681. 
Het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is 40397628. 
Het IBAN nummer van de vereniging is NL31 RABO 0126 5232 90 t.n.v. Badminton Quintus te Kwintsheul. 

 

Onze website is: www.quintus-badminton.nl. Op Facebook zijn we te vinden onder Quintus Badminton en 
op Instagram onder @bc-quintus. 

 

Het secretariaat is in handen van Anneke Keehnen en zij is bereikbaar via 
secretaris@quintus-badminton.nl of    telefoon 06-180 93 184. 

 

OMNIVERENIGING QUINTUS 
De badmintonafdeling maakt deel uit van de OMNI vereniging Quintus. Daar zijn ook handbal, voetbal, 
volleybal, gymnastiek, tennis en jeu de boules bij aangesloten. 

 

WESTLANDSE BADMINTON FEDERATIE (WBF) 
Onze vereniging is lid van de WBF en neemt deel aan de activiteiten die door de WBF worden georganiseerd, 
zoals het Westlandtoernooi voor jeugd en voor senioren. 

 

about:blank
about:blank


Informatieboekje Quintus Badminton seizoen 2021/2022 
3 

 

 

 



Informatieboekje Quintus Badminton seizoen 2021/2022 
4 

 

ONZE GROEPEN 
Alle leden hebben een vaste speeldag. Daarnaast kan op een andere speeldag bij een groep worden aan- 
gesloten. De speeldag met de hoogste basiscontributie geldt als vaste speeldag. 

 

Maandagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur. 
Bedoeld voor actievelingen vanaf ca 55 jaar en staat onder leiding van Thea Kleyberg. Na een goede warming-
up volgen (ont)spannende badmintonpartijtjes met telkens een andere partner. In de rustpauze is er tijd voor 
thee, koffie of een drankje en een gezellig praatje hoort er bij deze groep zeker bij.  Er zijn 8 banen beschikbaar. 

 

Woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.00 uur. 
De woensdagmorgengroep is een gezellige en enthousiaste groep die ook erg fanatiek is in het spelletje. Er 
wordt regelmatig gespeeld met andere clubs en de jaarlijkse Sint, Kerst en Oud en Nieuw toernooien zijn 
beroemd. Er zijn 12 banen beschikbaar.  
Trudy v.d. Valk en Judith van Adrichem zijn hier contactpersoon 
 

Woensdagavond van 19.00 uur tot 21.30 uur. 
Training van Arless Tjin Asjoe. Er zijn 8 banen beschikbaar. 
19:00 – 20:00 Extra training jeugd 
20:00 – 21:30 Training senioren/competitiespelers 

 

Vrijdagavond van 19.30 uur tot 23.00 uur. 
Deze avond is bedoeld voor senioren. Oudere jeugdleden zijn ook zeker welkom. De competitiewedstrijden 
voor de districts-, dames-, heren- en recreantenteams worden op deze avond gespeeld. Het aantal hiervoor 
beschikbare banen is afhankelijk van het aantal thuisspelende teams. De overige banen worden gebruikt voor 
training, vrij spelen en het “racket trekken”.  In totaal zijn 12 banen beschikbaar. 
Op de vrijdagavond heeft iedere speler een pasje en kan kiezen of hij/zij wil "vrij spelen” of wil meedoen met 
het "racket trekken". Het leuke van het “racket trekken” is dat je als eenling kunt komen spelen, waarbij je 
steeds met andere leden van de club speelt en zo iedereen leert kennen. 
Van 19.30 tot 20.30 uur is er training voor de recreanten en nieuwe leden o.l.v. van Thea Kleyberg. 
Oudere jeugdleden kunnen ook het eerste uur op vrijdag komen spelen. Zij kunnen dan een beetje de sfeer 
proeven bij de senioren. Vrijdagavond is ook de avond voor clubtoernooien en bijvoorbeeld het 
Nieuwjaarstoernooi. Op vrijdagavond is de kleine kantine geopend voor de badmintonners. 

 

Zaterdagochtend van 8.45 uur tot 11.30 uur. 
Jeugd is welkom vanaf 5 jaar tot 18 jaar 
O.l.v. Dennis Tjin Asjoe en Esther Wouden. Er zijn 8 banen beschikbaar voor de jeugd.  

09.00 – 11.00 Jeugdtraining 

De competitiewedstrijden voor de jeugd worden ook op deze ochtend gespeeld. 
 
 

Jeugd 

Bij de jeugd van Quintus Badminton kan ieder kind zich lekker uitleven.  

Gezelligheid en sportiviteit staan bij ons bovenaan. 

De trainingen zijn op zaterdagochtend o.l.v. Dennis Tjin Asjoe en Esther Wouden. 
Bij deelname aan het jeugdpakket kan op woensdagavond extra worden getraind 
o.l.v. Arless Tjin Asjoe. 

De oudere jeugdspelers die standaard niet op zaterdag kunnen spelen, hebben 
ook de mogelijkheid om alleen op woensdag- en/of vrijdagavond te spelen. 
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Voor de jeugd zijn er gedurende het seizoen verschillende activiteiten:- 
* Toernooien op Quintus (o.a. ouder/kind toernooi) 
* Jeugdcompetitie 
* Diverse jeugdtoernooien bij verschillende clubs 
* Clubkampioenschappen 
* Een spetterende feestavond 
* Jeugdkamp 

Daarnaast proberen we andere activiteiten te organiseren, zoals: 
* Kijken bij grote toernooien met toppers 
* Clinic van een profspeler 
* Zwemmen 
* Kanoën 
* Survival 

 

Nieuwsgierig geworden? Kom gewoon eens een keertje kijken of een shuttletje mee slaan. Er zijn rackets 
aanwezig die je kunt lenen, maar zorg zelf wel voor zaalschoenen zonder zwarte zolen. Wil je wat meer 
informatie? Neem dan even contact op met iemand van de Jeugdcommissie. 

 

 

 
 
 

 

COMPETITIES 

Alles rondom competitiezaken wordt geregeld door onze wedstrijdsecretaris Sander Valstar. Hij onderhoudt 
ook de contacten met Badminton Nederland en andere verenigingen, maakt de wedstrijdschema’s, verzorgt 
de wedstrijdmappen en regelt de voorraad van shuttles. 
De recreantencompetitie wordt verzorgd door Aad Buitelaar. 

 

De najaarscompetitie loopt van september tot februari. De voorjaarscompetitie loopt van februari tot juni.  
Dit geldt tevens voor de jeugd- en opstapcompetities. 

 
STARTDATA seizoen 2021/2022 
Maandagmiddag 30 augustus 2021 13.30 – 15.30 uur 

Woensdagmorgen 1 september 2021 09:00 – 11.00 uur. 

Woensdagavond 1 september 2021 19.00 – 21.30 uur 

Vrijdagavond 4 september 2021 19.30 – 23.00 uur 

Zaterdagochtend jeugd 5 september 2021 08.45 – 11.30 uur 

 
CONTRIBUTIE 
Het lidmaatschap loopt van september t/m mei. Eind september worden de bedragen voor het lidmaatschap 
afgeschreven voor diegenen die daar een machtiging tot automatische incasso voor hebben afgegeven. Zie 
hiervoor ook elders in dit boekje. Voor de overige contributies wordt verzocht om deze vóór eind september 
over te maken op IBAN nummer NL31 RABO 0126 5232 90 t.n.v. Badminton Quintus te Kwintsheul. 
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NIEUWE VERSIE CONTRIBUTIES 
 
De standaardcontributie is als volgt: (onder voorbehoud van goedkeuring van de Alg. Ledenvergadering)  
 
 

SENIOREN  

Maandagmiddag  € 150,00 

Woensdagmorgen € 152,50 

Vrijdagavond € 190,00 

JEUGD  

Zaterdagmorgen € 150,00 

Jeugdpakket zaterdagochtend + woensdagavondtraining € 200,00 

 

OVERIGE KOSTEN  

Woensdagavond training senioren € 80,00 

Competitiebijdrage senioren (najaar) € 30,00 

Competitiebijdrage senioren (voorjaar) € 10,00 

Competitiebijdrage recreantenteam € 30,00 

Verenshuttle bijdrage training € 21,50 

Verenshuttle bijdrage competitie € 27,00 

Basislidmaatschap/niet spelend lid € 40,00 

Flexkaart 6 x spelen voor een nieuw lid of voor mensen die 1 jaar 
geen lid zijn geweest 

€ 30,00 

Clubshirt € 40,00 

Inschrijfgeld, dit vervalt als men betaalt via automatische incasso € 5,00 

 
 
Leden betalen aan het begin van het seizoen de volledige standaardcontributie. Daarnaast worden in de loop van 
het seizoen nog contributies geheven op onderdelen waar men zich voor opgeeft, zoals trainingen, competities, etc. 
 
Het kan zijn dat je tijdens het seizoen uitvalt en/of mogelijk tijdelijk niet kunt spelen. Helaas kunnen wij ook in dit 
soort gevallen geen restitutie van contributie geven. 
 

Kun je langdurig niet spelen, maar wil je wel betrokken blijven bij de vereniging, dan kun je gebruik maken van de 

volgende regeling: 

- Het eerste seizoen dient volledige contributie te worden betaald 

- Het tweede seizoen wordt korting gegeven over de maanden waarin niet gespeeld kan 

worden 

- De korting geldt pas na 3 maanden niet kunnen spelen 
- Wanneer men van deze regeling gebruik wil maken, dient dit, zodra voor langere tijd niet 

gespeeld kan gaan worden, direct schriftelijk of per e-mail te worden gemeld bij de 

Ledenadministratie 

- Kan aan het begin van een nieuw seizoen nog niet gespeeld worden, dan kan gekozen 
worden voor (tijdelijke) registratie als niet-spelend lid. Ook dit dient te worden gemeld bij de Ledenadministratie. 

- Wanneer in de loop van het seizoen weer gespeeld kan worden, kan dit weer bij de Ledenadministratie worden 

gemeld. De contributie wordt dan, rekening houdend met aftrek van de korting, pro rato voor de rest van het 

seizoen in rekening gebracht. Er hoeft niet opnieuw inschrijfgeld te worden betaald. 
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LEDENADMINSTRATIE 

De Ledenadministratie is in handen van Trees van Leeuwen, De Frankenthaler 9, 2291 JA Wateringen, 
telefoon 0174-294914, ledenadministratie@quintus-badminton.nl 

 

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden met het aanmeldingsformulier dat via de website gedownload kan 
worden. Het formulier is ook beschikbaar via de commissie van de betreffende speeldag. Het aanmeldings- 
formulier kan worden opgestuurd naar de Ledenadministratie of worden ingeleverd bij een van de contact- 
personen van de speeldagen. 

Afmelden moet schriftelijk door de leden zelf rechtstreeks bij de Ledenadministratie en wel als volgt: 
- Afmelden moet gebeuren liefst voor 1 juli, maar uiterlijk voor 1 september. 
- Meldt men zich af na 1 september of helemaal niet, dan zijn wij genoodzaakt de gehele contributie in 

rekening te brengen. 
 

Ook adres- of andere wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de Leden- 
administratie. 

 
 

AUTOMATISCHE INCASSO 

Om alles zo soepel mogelijk te kunnen laten verlopen, zouden we graag 
onderstaande zaken automatisch incasseren: 
- contributies, inschrijfgeld 
- trainingsgeld 
- competitiebijdrage 
- verenshuttlebijdrage 

 

Om dit te kunnen regelen, moet wel door iedere betaler een machtiging afgegeven worden voor een 
automatische incasso (zie volgende bladzijde). De machtiging is ook te downloaden vanaf onze site of op te 
vragen bij het bestuur of de commissie van de betreffende speeldag. Na het eenmalig tekenen van de 
machtiging hoef je zelf verder niets meer te doen. 

 

Voor opzeggen van de automatische incasso volstaat een mailtje of een briefje met vermelding van naam, IBAN 
en datum van ingang naar onze penningmeester Kevin v.d. Meer, penningmeester@quintus-badminton.nl 

 

Ben je het niet eens met een afschrijving? Door 1 telefoontje naar je bank, of bij internetbankieren het 
weigeren van de incasso, kan de overboeking teruggedraaid worden. 

 

Er is een mogelijkheid om de contributie in 3 termijnen te betalen. Ook hiervoor kun je contact opnemen met 
de penningmeester. 

 

Wij hopen dat iedereen aan de wens van het bestuur wil voldoen en de machtiging vóór 15 september wil 
inleveren bij de penningmeester of de leiding van de desbetreffende speeldag. Mocht je bezwaar hebben 
tegen betaling d.m.v. automatische incasso, dan vertrouwen we erop dat je je contributie en eventuele andere 
te betalen kosten binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur hebt overgemaakt. 

We rekenen graag op ieders medewerking. 

about:blank
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BADMINTONVERENIGING QUINTUS 

IBAN nummer NL31 RABO 0126 5232 90 bij de Rabobank 
 

Formulier svp inleveren bij uw contactpersoon of opsturen naar penningmeester@quintus-badminton.nl 

 

Machtiging tot automatische incasso 

Door ondertekening van dit formulier geeft u Badminton Quintus toestemming 
een doorlopende incasso-opdracht voor de jaarlijkse contributie en/of 

trainings- en competitiebijdrage naar uw bank op te sturen. 
De bank schrijft vervolgens het bedrag van uw rekening af. 

 

Indien u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. 

Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 _________________________________  

about:blank
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INFORMATIEVOORZIENING 
 
 
 

AVG 

Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook onze vereniging moet 
hieraan voldoen en inmiddels is een Privacy-beleid opgesteld. Een kopie kan worden opgevraagd bij het 
bestuur. Het document is ook op onze website te vinden. 

 

Verzekering 
In de contributie die door bondsleden aan BNL wordt afgedragen, is een verzekering inbegrepen. Voor meer 
informatie hierover, zie de website van BNL of vraag het na bij het bestuur. 

 
Vertrouwenspersonen 

Quintus Badminton hecht aan een veilige sportomgeving en heeft vertrouwenspersonen beschikbaar. Voor 
de jeugd is de vertrouwenspersoon Marije Helleman; voor de senioren is dit Dukky Schreiber. 
Meldingen omtrent seksuele intimidatie kunnen ook worden gedaan via meldpunt@badminton.nl 

 

Informatie via internet 

Onze vereniging heeft een eigen website: www.quintus-badminton.nl. De site wordt regelmatig  

geactualiseerd met competitienieuws, uitslagen, het Quintusblad, e.d. De webmaster is Ruben van der Knaap. 
 

Informatie via de Nieuwsbrief 

Elk seizoen willen wij een aantal keer een nieuwsbrief uitbrengen. Deze wordt zoveel mogelijk per mail 
verzonden en kan ook via de website worden ingezien. Kopij voor de nieuwsbrief kan worden aangeleverd via 
het secretariaat of via nieuws@quintus-badminton.nl. 

 

Informatie via het QUINTUSBLAD 
Het Quintusblad is alleen nog digitaal beschikbaar. Leden krijgen het per e-mail toegestuurd. Het is ook op 
onze website te vinden. Elke week wordt in het Quintusblad een stukje van Quintus Badminton gepubliceerd. 
De informatie gaat over aangekondigde wedstrijden, uitslagen van wedstrijden, trainingen, mededelingen van 
algemene aard, toernooien die georganiseerd gaan worden, enz. 
Degenen die iets willen schrijven, kunnen hun kopij inleveren voor zondag 17:00 uur via nieuws@quintus- 
badminton.nl 

 
 
 

about:blank
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SPEELSCHEMA 2021 
 
 

Dag: maandag woensdag woensdag vrijdag zaterdag 
Groep: 55+ morgen training competitie & 

recreanten 
jeugd 

Hal: 2/3 Hal 1 3/3 Hal 1 2/3 Hal 2 3/3 Hal 1 2/3 Hal 2 
Tijd: 13.30-15.30 9.00-11.00 19.00-21.30 19.30-23.00 8.45-11.30 

Week      

36 30 aug 1 sep 1 sep 3sep 4 sep 

37 6 sep 8 sep 8 sep 10 sep 11 sep 

38 13 sep 15 sep 15 sep 17 sep 18 sep 

39 20 sep 22 sep 22 sep 24 sep 25 sep 

40 27 sep 29 sep 29 sep 1 okt 2 okt 

41 4 okt 6 okt 6 okt 8 okt 9 okt 

42 11 okt 13 okt 13 okt 15 okt 16 okt 

43 18 okt 20 okt 20 okt 22 okt 23 okt 

44 25 okt 27 okt 27 okt 29 okt 30 okt 

45 1 nov 3 nov 3 nov 5 nov 6 nov 

46 8 nov 10 nov 10 nov 12 nov 13 nov 

47 15 nov 17 nov 17 nov 19 nov 20 nov 

48 22 nov 24 nov 24 nov 26 nov 27 nov 

49 29 nov 1 dec 1 dec 3 dec 4 dec 

50 6 dec 8 dec 8 dec 10 dec 11 dec 

51 13 dec 14 dec 15 dec 16 dec 16 dec 

52 20dec 22 dec 22 dec 24 dec 25 dec 

53 27 dec 29 dec 29 dec 31 dec 1 jan 
 

 Niet spelen: 
 11 september Handbaltoernooi 
 Herfstvakantie 16 t/m 24 oktober 
 Kerstvakantie 18 december t/m 2 januari 
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SPEELSCHEMA 2022 
  
Dag: maandag woensdag woensdag vrijdag zaterdag 
Groep: 55+ morgen training competitie & 

recreanten 
jeugd 

Hal: 2/3 Hal 1 3/3 Hal 1 2/3 Hal 2 3/3 Hal 1 2/3 Hal 2 

Tijd: 13.30-15.30 9.00-11.00 19.00-21.30 19.30-23.00 8.45-11.30 

Week 
     

4 24-jan 26-jan 26-jan 28-jan 29-jan 

5 31-jan 2-feb 2-feb 4-feb 5-feb 

6 7-feb 9-feb 9-feb 11-feb 12-feb 

7 14-feb 16-feb 16-feb 18-feb 19-feb 

8 21-feb 23-feb 23-feb 25-feb 26-feb 

9 28-feb 2-mrt 2-mrt 4-mrt 5-mrt 

10 7-mrt 9-mrt 9-mrt 11-mrt 12-mrt 

11 14-mrt 16-mrt 16-mrt 18-mrt 19-mrt 

12 21-mrt 23-mrt 23-mrt 25-mrt 26-mrt 

13 28-mrt 30-mrt 30-mrt 1-apr 2-apr 

14 4-apr 6-apr 6-apr 8-apr 9-apr 

15 11-apr 13-apr 13-apr 15-apr 16-apr 

16 18-apr 20-apr 20-apr 22-apr 23-apr 

17 25-apr 27-apr 27-apr 29-apr 30-apr 

18 2-mei 4-mei 4-mei 6-mei 7-mei 

19 9-mei 11-mei 11-mei 13-mei 14-mei 

20 16-mei 18-mei 18-mei 20-mei 21-mei 

21 23-mei 25-mei 25-mei 27-mei 28-mei 

22 30-mei 1-jun 1-jun 3-jun 4-jun 

23 xxx 9-jun xxx xxx xxx 

24 xxx 16-jun xxx xxx xxx 

25 xxx 23-jun xxx xxx xxx 

26 xxx 30-jun xxx xxx xxx 

 
Op de rood-gemarkeerde dagen wordt er niet gespeeld. 
Op de groen-gemarkeerde dagen wordt in 2/3e hal gespeeld. 

  
 
Niet spelen: 
Voorjaarsvakantie 19 t/m 27 februari 
2e Paasdag 18 april 2022 
Koningsdag 27 april 2022 
Meivakantie 30 april t/m 7 mei 2022 
Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022 



Informatieboekje Quintus Badminton seizoen 2021/2022 
12 

 

Contactlijst 2021/2022 
 

Bestuur 

Voorzitter Vacant  voorzitter@quintus-badminton.nl 

Secretaris Anneke Keehnen 06-18093184 secretaris@quintus-badminton.nl 

Penningmeester Kevin van der Meer 06-30719370 penningmeester@quintus-badminton.nl 

Wedstrijdsecretariaat Sander Valstar 06-29388023 s.valstar01@gmail.com 

Jeugdvoorzitter Marije Helleman 06-10603574 jeugdvoorzitter@quintus-badminton.nl 

    

 

Commissies 
Maandagmiddag Thea Kleyberg 06-30256198 kleybergagf@kabelfoon.nl 

Woensdagmorgen Trudy van der Valk 06-27168584 trudyvandervalk@kpnmail.nl 
 Judith van Adrichem 06-30297836 rvanadrichem@caiway.nl 

Vrijdagavond Thea Kleyberg 06-30256198 kleybergagf@kabelfoon.nl 
 Ank Guldemund 06-20737170  

 Jan Gerritse 06-53759238 info@jgadministratie.nl 
 Bertus van der Burg 06-20745608 bvdburg@kabelfoon.nl 

Jeugdcommissie Marije Helleman 06-10603574 jeugdvoorzitter@quintus-badminton.nl 

Technische commissie Sander Valstar 06-29388023 s.valstar01@gmail.com 

Barcommissie Eddie Wempe 06-49778698 eddieqb@gmail.com 

Sponsorcommissie Vacant   

 

Trainers 
Woensdagavond Arless Tjin Asjoe 06-17145574 a.tjinasjoe@hwwzorg.nl 

Zaterdagochtend Dennis Tjin Asjoe 06-20563320 dennis.tjinasjoe@gmail.com 

Maandag/vrijdag Thea Kleyberg 06-30256198 kleybergagf@kabelfoon.nl 

 

Vertrouwenspersonen 
Jeugd Marije Helleman 06-10603574 jeugdvoorzitter@quintus-badminton.nl 

Senioren Dukky Schreiber 06-12477496 d.schreiber@kpnmail.nl 

Badminton Nederland   meldpunt@badminton.nl 

 

Overig 
Ledenadministratie Trees van Leeuwen 0174-294914 ledenadministratie@quintus-badminton.nl 

Webmaster Ruben van der Knaap 06-45029792 info@quintus-badminton.nl 

Recreantencompetitie Aad Buitelaar 06-48897958 aadoriental@hetnet.nl 

Quintusblad Petra Barendse  nieuws@quintus-badminton.nl 

Nieuwsbrief Wim Arbouw  wim.arbouw@gmail.com 

Badminton Nederland Regio ZuidWest 030-7513840 info@badminton.nl 

Halbeheerder Loek Schulte Sportcomplex 
0174-296454 

beheerder@sportaccommodatiequintus.nl 
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