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Bestuursmedelingen 
Zoals we eerder via mailing en de website hebben aangekondigd is De Limiet wegens onderhoud gesloten vanaf 27 juni tot en met 

22 juli. De gemeente zorgt er voor dat er onderhoud wordt gepleegd aan de gietvloer in de hal en in de kantine. Er worden in de 

gehele hal akoestische panelen aangebracht en de lichtpanelen worden aangepast. Ook zal er plexiglas aan de lichtbalken worden 

aangebracht. Verder wordt de entree aangepast zodat ook mindervaliden naar binnen kunnen. 

 

Marije Ronteltap heeft haar taken als voorzitter van de JC neergelegd en is inmiddels a.i. opgevolgd door Esther Brinkel.  

 
Paul de Graaf zal ook komend seizoen de trainingen op de dinsdag verzorgen. Voor de donderdag hebben we Dion Schardijn bereid 

gevonden om komend seizoen de trainingen te verzorgen voor zowel de jeugd als de senioren. Bij de jeugd heeft Marc Iburg 

aangekondigd te stoppen met het geven van trainingen. We zijn druk bezig om een goede vervanger voor Marc te vinden. Veda 

Diemel blijft komend seizoen als trainer voor de A- en B-jeugd aan ons verbonden. 

 

De recreantentrainingen en de kennismakingscursussen zal Hans Verkaik komend seizoen weer voor zijn rekening nemen. 

 

Iedereen die bardienst draait is vanuit de wetgeving verplicht om een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) te volgen. Dit is  

gratis en kan online via https://www.nocnsf.nl/iva of op één van de avonden die de gemeente periodiek organiseert. Stuur je 

behaalde certificaat op naar bardienst@conquesto.nl .  

 

Mededelingen vanuit het bestuur worden altijd via de email verstuurd, zorg ervoor dat het juiste e-mailadres bij de 

ledenadministratie bekend is, dan mis je geen informatie meer.  

 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Op onze website, www.conquesto.nl , 

kun je de privacyverklaring raadplegen. Meer info op onze website. 

Contributiebetaling 
Contributiebetaling kan op de volgende wijzen: 

D.m.v. automatische incasso.  

Door zelf te storten op bankrekeningnummer NL72 INGB 0002662538 t.n.v. Conquesto te Zoetermeer. In dit geval dient de 

volledige contributie voor 1 september 2022 te zijn overgemaakt. Met een uitsteltermijn van één maand voor de overige 

familieleden. 

Zoetermeerpas 
De Zoetermeerpas is sinds 1 januari 2020 digitaal gegaan. Leden die gebruik willen maken van de Zoetermeerpas dienen de QR-

code (met feitelijk uw bijdrage) te mailen naar ledenadministratie@conquesto.nl Vervolgens worden de bedragen verrekend met 

de contributie. 

Onderstaand de tarieven die gedeclareerd kunnen worden: 

Maximaal € 166,00 voor volwassenen; 

Maximaal € 216,00 voor kinderen tot 18 jaar. 

 

Voor meer info verwijzen wij u graag naar www.zoetermeerpas.nl 

 

https://www.nocnsf.nl/iva
mailto:bardienst@conquesto.nl
http://www.conquesto.nl/
mailto:ledenadministratie@conquesto.nl
http://www.zoetermeerpas.nl/
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Wijziging lidmaatschap 
Wijzigingen van het lidmaatschap moeten schriftelijk worden aangevraagd bij de ledenadministratie. Dit kan op 2 manieren: 
 

• Per e-mail naar ledenadministratie@conquesto.nl 

• Per post : 

Ledenadministratie Conquesto 

p/a  Frank Wubben 

Linieschans 46 

2728GD 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 2022 bij de ledenadministratie. Bij je opzegging moet je ook je spelerspas meesturen. Doe je dit niet dan ben je alsnog 

verplicht om de contributie voor het seizoen 2022/2023 te betalen. Je opzegging is definitief als je een schriftelijke bevestiging van 

ons hebt ontvangen. De opzegging kun je sturen naar het postadres zoals hierboven vermeld van de ledenadministratie of de 

opzegging kan gedeponeerd worden in de brievenbus in de hal. 

Speeltijden seizoen 2022/2023 

 Speeldag speeltijd 

aantal 

banen 

Alle leden: zaterdag 12.00 - 13.30 6 

 zondag 12.15 - 16.15 12 

Senioren: maandag 09.00 – 11.00 6 

 maandag 19.30 – 22.30 6 

 dinsdag  19.30 – 21.00 6 

 dinsdag 21.00 - 22.30 5 

 woensdag 09.30 – 11.00 12 

 donderdag 19.30 – 21.00 6 

 donderdag 21.00 – 22.30 5 

55+: maandag 09.00 – 11.00 6 

 woensdag 09.30 – 11.00 12 

Competitietraining: dinsdag 19.30 – 21.00 6 

 dinsdag 21.00 – 22.30 7 

     donderdag 19.30 – 21.00 6 

 donderdag 21.00 – 22.30 7 

Thuiswedstrijden competitie senioren en jeugd: zondag 12.15 – 16.15 8 

Jeugdtraining:    

A-groep zaterdag 9.00 – 10.30 6 

B-groep zaterdag 10.30 – 12.00 6 

C-groep zaterdag 9.00 – 10.30 6 

D-groep zaterdag 10.30 – 12.00 6 

Vrijspelen alle jeugdleden zaterdag 12.00 - 13.30 6 
 

mailto:ledenadministratie@conquesto.nl
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Spelerspas 
De spelerspas is een permanente pas die ook het komende seizoen gewoon weer geldig is. Je moet dan natuurlijk wel eerst je 

contributie hebben voldaan. 

Contributies en  toeslagen 
proeflidmaatschap  senioren (max. 2 keer)  Gratis 

proeflidmaatschap jeugd (max. 4 keer)   Gratis 

senioren (ma. ochtend)     EUR 155,- 

passe partout      EUR 235,- 

55+ (wo ochtend 1,5 uur)    EUR 117,50 

ochtend passe partout    EUR 170,- 

jeugd       EUR 180,- 

slapend lidmaatschap     EUR 30,- 

competitietoeslag (nylon)     EUR 105,- 

seniorencompetitie jeugd (nylon)   EUR 50,- 

competitietoeslag (veren)     EUR 160,- 

seniorencompetitie jeugd (veren)   EUR 80,- 

dames-, heren- of recreantencompetitie   EUR 30,-  

toeslag training reservespelers (veren)   EUR 102,50 

toeslag 2e training competitiespelers   EUR 80,- 

toeslag training reservespelers (nylon)   EUR 60,- 

jeugdcompetitie (incl. drankje)   EUR 37,50 

toeslag veren shuttles jeugd    EUR 26,50 

vooraf afkoop bar per seizoen   EUR 60,- 

boete bar per keer     EUR 60,- 

 

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

apart inschrijfformulier. 

Zomeravond badminton 
De Limiet zal wegens werkzaamheden gesloten zijn van maandag 28 juni tot en met vrijdag 22 juli. Helaas is er slechts in beperkte 

mate vervangende ruimte voor ons beschikbaar: 

Dinsdag 28 juni, donderdag 30 juni, dinsdag 5 juli en donderdag 7 juli kunnen we vrij spelen in de Oosterpoort van 19.00-23.00 uur. 

 

Vanaf 25 juli t/m 18 augustus kunnen we maandagavond, dinsdagavond en donderdagavond vrij spelen in De Limiet 

(zomeravondbadminton). Op de maandagochtend en woensdagochtend kan er door de betreffende leden vanaf 25 juli in De Limiet 

worden gespeeld. 

Start nieuw seizoen 
Vanaf 22 augustus hopen wij al onze leden weer terug te zien. Hou de website in de gaten met mededelingen omtrent de herstart 

van alle activiteiten. In deze week wordt ook weer begonnen met de competitietraining. De recreatietraining start weer  in 

september. 
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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, jeugd vier keer. 

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: 

27 november 2022  Bert Filon Veteranentoernooi 

4 en 5 februari 2023 Clubkampioenschappen 

29 en 30 april 2023  Master toernooi 

6 en 7 mei 2023   Jeugd Toernooi 

 

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

data. 

Senioren trainingen 
De indeling van de trainingsgroepen voor komend seizoen is nog niet bekend. Deze wordt  op de website vermeld zodra dit bekend 

is.  

Inlichtingen 
Als je na het lezen van deze Aktueel nog vragen hebt, kun je altijd contact opnemen. 

We hebben hier een aantal speciale e-mail adressen voor aangemaakt zodat je jouw vragen meteen in het juiste ‘bakje’ kan leggen: 

voorzitter@conquesto.nl  

secretaris@conquesto.nl 

penningmeester@conquesto.nl 

ledenadministratie@conquesto.nl 

voorzitterjeugd@conquesto.nl 

voorzittercc@conquesto.nl 

recreatie@conquesto.nl 

vertrouwenspersoon@conquesto.nl  

 

Bekijk ook eens onze website: www.conquesto.nl of klets gezellig mee op onze Facebook pagina: facebook.com/Conquesto of 

instagram bv.conquesto.  

 

Tot slot: 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!! 

 

Het bestuur van Conquesto 

 

mailto:voorzitter@conquesto.nl
mailto:secretaris@conquesto.nl
mailto:penningmeester@conquesto.nl
mailto:ledenadministratie@conquesto.nl
mailto:voorzittercc@conquesto.nl
mailto:recreatie@conquesto.nl
mailto:vertrouwenspersoon@conquesto.nl
http://www.conquesto.nl/
https://www.facebook.com/Conquesto

