Het Sportbestuur
Wil je ook lid worden?

De Haerne Club sport is een dynamische
omnisportclub voor doven en slechthorenden.

Wie graag wil meesporten bij onze
club, betaalt € 20 voor de aansluiting
bij de vzw in combinatie met € 25
voor de aansluiting bij de dovensportfederatie.

De doelstelling van de sportclub is deze
doelgroep de kans te geven sport te doen
onder gelijken. De samenhorigheid onder
de leden is heel belangrijk. Iedere dove of
slechthorende is welkom, ook mensen die
doof of slechthorend zijn geworden op
latere leeftijd! De Vlaamse Gebarentaal is
het belangrijkste communicatiemiddel.
Mensen met een CI (Cochleair implantaat)
zijn ook welkom!

Gelieve dit bedrag over te schrijven
op de rekening:
IBAN BE74 8916 9403 4707.
Sportclub De Haerne is aangesloten
bij Sporta, BDC vzw (Belgian Deaf
Sport Comitée), DSV vzw
(Dovensport Vlaanderen)

Sportclub De Haerne

Voorzitter:
Stéphane Pinardon
Secretaris:
Marc Van Iseghem
van.iseghem.marc@gmail.com
Tel: 056/19 27 36
GSM: 0498/49 65 73
Algemeen secretariaat:
Lieve Clarebout
dehaerneclubvzw@gmail.com
GSM: 0478/51 57 04
Openingsuren secretariaat:
Maandag van 9u00 tot 16u00
Dinsdag van 9u00 tot 16u30
Donderdag van 9u00 tot 16u00

Er wordt zowel deelgenomen aan
competitie evenals recreatieve sport
aangeboden.

Bowling
Voetbal

Zaalvoetbal

Vanaf september 2017 speelt men in
een nieuwe competitie namelijk
binnen de Vlaamse liefhebers
voetbaldbond.

We nemen ook deel aan de zaalvoetbalcompetitie
voor doven. Er zijn nog soms verre verplaatsingen
te doen, maar het enthousiasme van onze
jongeren, wordt er niet minder om.

In september 2009 werd gestart met een bowlingploeg. 5 spelers namen deel aan het bedrijfsbowling in de bowlingzaal Sunset te Kortrijk. Er wordt nog steeds meegedaan aan een
bedrijfscompetitie. We nemen ook deel aan het
kampioenschap van België, beker van België en
kampioenschap van Vlaanderen. Tussendoor
wordt nog deelgenomen aan diverse ontmoetingen.

Petanque

We spelen hierin sinds enkele jaren
zowel in de herfst- als in de
lentecompetitie.

We nemen ook deel aan de nationale en
bekerkampioenschappen petanque voor
doven van België. Onze ploeg behaalt
wisselende resultaten. We nemen ook deel
aan Melio-Melo petanque in Waregem.
Jaarlijks
wordt
een
lentetornooi
georganiseerd in de Boulodroom van
Waregem, samen en tegen horende
ploegen.

Damesminivoetbal

Biljart

Momenteel spelen we in een
competitie van schepen Stefaan Bral
dat telkens doorgaat in het sportcentrum
de Weimeersen te Rollegem.

Eén van onze leden neemt terug deel aan
het kampioenschap van België drie-band en
vrij spel. We zouden graag nog meer liefhebbers zien.

KMVV Minivoetbal

Tafeltennis
Vanaf 2015 hebben we ook een lid die meedoet
aan het kampioenschap van België tafeltennis.
We hebben meerdere spelers die trainen en
verwachten nog spelers.

Badminton
We zoeken spelers en speelsters die deze
mooie sport willen beoefenen, zodat we ook
deze sport kunnen aanbieden in de club.

