Nieuwsbrief BC Velsen maart 2017
Van de voorzitter
Een levendige vereniging
Ons badmintonseizoen zit er al bijna weer op. Wat
vliegt zo’n jaar voorbij. We zijn momenteel aan het inventariseren of er interesse is om in mei en juni door te
spelen. Elders in deze nieuwsbrief lees je hier meer over.
In de competitie is het vijfde team kampioen geworden,
een mooie prestatie van dit jeugdteam dat voor het
eerst bij de senioren speelde. De andere teams hebben
zich weten te handhaven. De competitie is afgesloten
met een nieuwjaarsborrel. Een leuk initiatief van Christy,
Laura en Jessica. Nogmaals bedankt voor de gezellige
avond dames. Als bestuur hebben we besloten dat we
ook volgend jaar de laatste competitiewedstrijd op een
zaterdag doen zodat we ’s avonds een gezellige borrel
kunnen doen.
Het Onderling Seniorentoernooi was eveneens een
nieuw evenement binnen onze vereniging. Een groot
deel van onze leden deed mee aan ONS toernooi. Een
gezellige en geslaagde dag waar vele partijen zijn gespeeld. Waar de recreanten vonden dat er teveel partijen waren wilden de competitiespelers graag wat meer
pittige partijen.

Dit nemen we mee naar volgend jaar en willen dan
de competitiespelers ook onderling tegen elkaar laten
spelen. Ondertussen leverden leden van onze vereniging
nog mooie prestaties op toernooien. In Hoorn sleepten
Jesper, Marieke en Robin prijzen in de wacht en jeugdspelers Anne en Lisa deden dit in Castricum. Klasse!
Binnenkort staan er nog wat activiteiten op stapel,
op 30 mei de ALV en op 11 juni de fietstocht van de
Rabobank waarmee we onze kas (en conditie) kunnen
sponsoren. Doe je mee?
Simon Visser
voorzitter

Competitie spelen iets voor jou?
Speel je nog geen competitie maar lijkt het je wel leuk
om dit na de zomer te gaan doen? Stuur dan even een
mail naar Simon Visser (senioren) smmvisser@planet.nl
of Marco Boot (jeugd) mt.boot@quicknet.nl.

Fiets je mee met de Rabobank Fietstocht?
Evenals andere jaren organiseert de Rabobank IJmond
op 11 juni een fietstocht voor verenigingen.

De nummers 1 en 2 van ONS toernooi

Als verenigingen meedoen krijgen ze hier per
deelnemer een donatie voor de clubkas voor.

We hebben ieder jaar nog een leuke club mensen bij
elkaar weten te krijgen om mee te doen? Ga je mee?
Je kunt je aanmelden op een lijst in de zaal of bij Ingeborg Korpershoek (korpershoek.ingeborg@gmail.com)

Wie wil doorspelen in mei in juni?

Jeugd succesvol op toernooi Castricum
Op zondag 5 maart zijn Boris Fortuin, Sanne Bant, Anne
de Boer, Lisa Kerkhoff, Mick Sluis, Stef de Boer en Sanne Dorland naar het Multimate jeugdtoernooi van BC
Casticum geweest. En niet geheel onverdienstelijk. Anne
en Lisa hebben daar in de B poule de 1ste prijs behaald.

Waarschijnlijk heb je het al gemerkt maar we zijn aan
het inventariseren wie wil doorspelen in mei en juni. De
senioren en J1 en J2 kunnen bij betaling van 30 euro
twee avonden in de week van 20.00 uur tot 22.00 uur
spelen (maandagavond Polderhuis en woensdagavond
Zeewijkhal).
Wil je meedoen? Dan kun je je aanmelden bij Ingeborg
Korpershoek , Esther van der Veur of Simon Visser.
Betaling gaat via een automatische incasso of door het
geld over te maken naar BC Velsen NL30 RABO 0373
5722 20
Gefeliciteerd met dit geweldige resultaat!
Er worden regelmatig van dit soort toernooien gehouden. En zoals je kunt zien kun je best in de prijzen vallen. Het is in ieder geval goed voor de wedstrijdervaring.
Marco Boot en Marco de Boer (vader van Stef) sturen
deze toernooi-informatie per mail rond.
NB: De laatste reguliere speelavonden voor de senioren
zijn woensdag 19 april en donderdag 20 april.

Nieuwe leden
We heten Michael Jansse en Dylan Diependaal van harte
welkom bij onze club!

Voor in de agenda…….
De ALV staat dit jaar gepland op dinsdag 30 mei. De
locatie (Zeewijkhal of Polderhuis) volgt nog per mail
evenals de bijbehorende stukken.

Brainstorm over het werven en behouden van
jeugdleden. Kom je ook?
Het aantal jeugdleden neemt de laatste jaren sterk
af. We hebben vooral nog competitiespelende jeugd
over. Dit is natuurlijk prachtig maar we willen toch ook
wel graag nieuwe jeugdleden. Hoe krijgen we dit voor
elkaar? Heb jij een goed idee of wil je met ons meedenken? Op 12 april van 19.00 uur tot 20.00 uur gaan het
bestuur en de jeugdcommissie brainstoren over het werven en behouden van jeugdleden. Iedereen die hierover
wil meedenken is van harte welkom!

Club Sponsoren
Via tankstation Peut (Minister van Houtenlaan) kun je
de club sponsoren. Ons advies: tank bij Peut.
Ook via Sponsorkliks sponsor je BC Velsen.
Als je via deze site online aankopen doet bij bijvoorbeeld

bol.com of Wehkamp (zijn heel veel winkels aangesloten
bij Sponsorkliks) dan gaat deel van aankoopbedrag naar
de club. Alle beetjes helpen!
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