Nieuwsbrief BC Velsen
Van de Voorzitter
Een heel mooi initiatief dat de nieuwsbrief weer rondgemaild
wordt, met dank aan Esther, Erik en Arno. Hierin kunnen jullie
lezen dat wij samen veel activiteiten organiseren voor zowel de
jeugd- als seniorenleden. Dit kan uiteraard niet zonder de inzet
van vele vrijwilligers .
Het seizoen is inmiddels al weer bijna drie maanden onderweg en
het lijkt erop dat we zowel sportief als financieel de club in de
lucht kunnen houden. We zien dat de speelavonden goed bezet
zijn en dat het aantal jeugdleden weer groeit. In het Polderhuis
zijn de banen op zaterdagmorgen zeer goed bezet en ook in de
Zeewegsporthal gaat het prima. Dit alles lukt natuurlijk niet
zonder jullie geweldige inzet dus, JC –leden, baanbegeleiders,
ouders, trainers en bestuursleden ontzettend bedankt voor jullie
inzet tot nu toe.
Nieuw dit jaar is dat wij met twee teams op donderdagavond
competitie spelen. Een aantal competitiespelers en ook nieuwe
spelers hebben hier veel plezier in en houden zo een vrij weekend.
Het bestuur vond dit ook een mooie aanvulling van de bezetting
op donderdagavond.
De nieuwe jeugdcommissie heeft al snel zijn draai gevonden en
wat nog belangrijker is ze hebben er plezier in. De competitie
resultaten van de jeugd zien er goed uit en onze jongste teams
hebben er veel plezier in.
Kort geleden ben ik op bezoek geweest bij onze oud penning
meester die onze club nog steeds een zeer warm hart toe draagt.
Ernst Bakker heeft kort geleden de leeftijd van 90 jaar bereikt en
is nog steeds actief voor onze club. Dit is zeer bijzonder dat een
oud bestuurslid zoveel en zolang betrokken is bij onze club.
Wat een prima ontwikkeling is dat op alle speelavonden de
recreanten samen een partijtje spelen. Het is altijd lastig om
nieuwe leden te integreren maar door alle rackets op een hoop te
leggen en er dan 4 uit te halen kunnen nieuwe leden snel kennis
met elkaar maken en spelen, en op deze wijze wordt de club ook
meer een vereniging. Omdat het niveau van de recreanten sterk
uiteen ligt is het fijn dat de betere speler rekening houdt met het
niveau wat tegenover hem staat.
De competitie bij de senioren is dit jaar zwaar en de resultaten zijn
wisselend. Het 1e team heeft het zeer moeilijk ondanks hun
inspanning . Het 2e team gaat goed en wordt zo, als zij doorgaan
kampioen. Ook het 3e team gaat prima, 3e plaats van boven. De
beide heren teams hebben iedere week tegenstanders van
formaat en zullen geen kampioen meer worden maar hebben er
wel veel plezier in.

de vereniging krijgt. Een rechtstreekse link staat zowel op onze
website (sponsors) als op facebook. Hieronder staat ook
beschreven hoe het werkt. Sla de link op bij je favorieten en
verdien voortaan met je aankopen iets voor de club. En vertel het
vooral voort!!!!
Klik op onderstaande link om naar de sponsorklikpagina van
BC Velsen te gaan.

https://www.sponsorkliks.com/partners.
php?club=4506&v=website&cn=NL&ln=nl
Wie wil meedenken over sponsorbeleid?
We willen als vereniging meer sponsors gaan werven maar we
willen eerst een sponsorplan maken. Hier zijn al wat ideeën over
maar we willen eigenlijk een kleine commissie hebben die samen
een plan bedenkt en eventueel ook uitvoert. Heb je ervaring met
sponsors werven en / of gelden werven dan horen we graag van je.
Voor meer informatie of aanmelden:
Esther van der Veur, veure@kpnmail.nl

Christa Kaper geslaagd voor Sportleider 2
BC Velsen heeft er weer een gediplomeerde trainer bij.
Onze trainer Christa Kaper heeft een opleiding tot sportleider 2
succesvol afgerond. Op zondag 12 oktober is het diploma
uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst op de Dutch open in
Almere. Op de club is zij tijdens de training gehuldigd door de
voorzitter en heeft een mooi boeket gekregen.

Fietstocht RABObank levert 400 euro op
Met een flink aantal leden hebben we meegedaan aan de
fietstocht van de RABObank IJmond. Een zeer goed
georganiseerde tocht, een stralend zonnetje en op de dijk de
wind in de rug. Het fietsen heeft onze vereniging 400 euro
opgeleverd. Volgend jaar gaan we voor de maximale opbrengst
van 500 euro.Nogmaals iedereen bedankt die heeft meegefietst!

Hoe het financieel verloopt kunnen we nog niet geheel precies
aangeven, echter het lijkt erop dat we budget neutraal draaien als
we zo door gaan. Bedankt voor allen die zich hiervoor inspannen.
DENK ER NOG EVEN AAN JE CONTRIBUTIE TE BETALENALS JE DIT
NOG NIET GEDAAN HEBT.
Veel leesplezier met de nieuwsbrief.
Simon Visser

Sponsor heel eenvoudig onze club!
Bestel je online bij Bol.com , V&D, Wehkamp, Zalando,KLM,
Hema of andere webwinkel? Dan kun je onze club heel eenvoudig
sponsoren. Als je via Sponsorkliks naar een webwinkel gaat en
daar iets besteld dan krijgt onze club daar een klein bedrag voor.
De club en anderen krijgen niet te zien wie iets heeft gekocht, er
is alleen te zien in welke winkel iets is aangekocht en welk bedrag

30 november competitie (alle jeugd en senioren)
in Sporthal Oost
Op 30 november is er de hele dag een rommelmarkt in Zeewijk.
Daarom spelen alle competieteams hun wedstrijden ’s middags in
sporthal Oost. De competitie is van 13.00 uur tot 17.00uur.

Ouder kind toernooi (OKT) 25 oktober 2014
Er was dit keer een enorme opkomst bij het OKT in het
Polderhuis. Met maar liefst 48 koppels begonnen we om 09.00
uur aan de warming-up.
De kinderen zijn zo vroeg sporten wel gewend maar voor een
aantal ouders kostte dat wat moeite. Na de warming-up konden
de partijen gespeeld worden. En dat ging er fanatiek aan toe.
Voor elke shuttle werd gestreden. Hier en daar kregen ouders wat
tips van hun kinderen als ze iets niet goed deden. Al met al was
het weer een prima en leuk toernooi en we kijken uit naar het
volgende OKT, op 17 januari, maar dan in sporthal Zeewijk.

Geslaagd Familie- en Vriendentoernooi
We kunnen wederom terug kijken op een zeer geslaagd Familie
en Vriendentoernooi. Kees, Robin, Barend, Nicole en Christy
hebben wederom weer een uitstekend lopend toernooi in elkaar
gezet. Super gedaan en veel dank hiervoor! De gehele dag werd
er op sportieve wijze onderlinge partijen gespeeld en aan het
einde van de dag gingen de poule winnaars , soms meerdere, met
een heerlijke taart naar huis.
Hebben familie en / of vrienden de smaak van het badminton te
pakken neem ze dan een keer mee naar een speelavond. Als
deelnemer aan het familie en vriendentoernooi kunnen ze nu
voordelig lid worden.

Toernooien
24e Open Slotermeer Jeugdtoernooi op 31 januari en 1 februari
2015 De inschrijving sluit op 17 januari 2015 of eerder als het
maximum van 300 partijen is bereikt. www.bvslotermeer.nl
Zaterdag 17 januari 2015 HBV recreanten mix toernooi te Hoorn.
Inschrijving per koppel, sluit op 9 januari 2015 of eerder als het vol
is. Aanmelden en info via recreantencommissie@hoornse-bv.nl

Agenda
Zaterdag 29 november 9.00 uur tot 12.00 uur
jaarlijks jeugdfeest in Polderhuis
Op 30 november wordt van 13. 00 uur tot 17. 00 uur
de competitie in Sporthal Oost gespeeld.
Op zaterdag 20 en zondag 21 december (eerste weekend
kerstvakantie) wordt er nog competitie gespeeld.

Zeewijk

Nieuwe leden
Zowel bij de senioren als bij de jeugd mogen we veel nieuwe
leden verwelkomen. We wensen al onze nieuwe leden ontzettend
veel badmintonplezier!

Senioren:

Jeugd:

- Sjef Rosier
- Bas Jansen
- John Kloosterhuis
- Joke Baas
- Agnes Djamianto
- Edwin Doorn
- Kees van der Plas
- Kitty Heuser
- Gregory van den Ende
- Paul Eijking

- Rik Boot
- Jonah Roozen
- Marit Bant
- Duncan Karemaker
- Olaf Wiedijk
- Lars Wiedijk
- Tycho Weidner
- Gus van Zuuk
- Nol van Zuuk
- Silvius Nagels

Helaas ook een paar afmeldingen:
Senioren:
Jeugd:
- Bianca Roos
- Nadja Ligtenbarg

- Cavin van Bakel
- Saber Bouhlel
- Jessica Harfst
- Angelica Harfst
- Esmé de Niet

- Suzanne Schoorl
- Brenda de Ruiter
- Chantal de Ruiter
- Donny van Bemmelen
- Esther van Berkom
- Alex Kaptein
- Isis Schram
- Linde Schram
- Jeroen Duijn

29 november, 2014, Zaterdag, 11.00 - 13.00,
Geen badminton i.v.m. Decemberfeest Polderhuis
20 december, 2014, Zaterdag,
Geen badminton i.v.m. kerstvakantie
24 december, 2014, Woensdag,
Geen badminton i.v.m. kerstvakantie
25 december, 2014, Donderdag,
Geen badminton i.v.m. kerstvakantie
27 december, 2014, Zaterdag,
Geen badminton i.v.m. kerstvakantie
31 december, 2014, Woensdag,
Geen badminton i.v.m. kerstvakantie
1 januari, 2015, Donderdag,
Geen badminton i.v.m. kerstvakantie

Polderhuis
29 november, 2014,Zaterdag, 9.00 - 12.00,
Decemberfeest (geen trainen)
20 december, 2014, Zaterdag,
Geen badminton i.v.m. kerstvakantie
22 december, 2014, Maandag,
Geen badminton i.v.m. kerstvakantie
27 december, 2014, Zaterdag,
Geen badminton i.v.m. kerstvakantie
29 december, 2014, Maandag,
Geen badminton i.v.m. kerstvakantie

