
  

  

 

Van de voorzitter... 

 

Beste leden,  

Wat fijn om jullie allen weer volop te zien in de hal! Nu we weer veel mogen spelen 

spat de sportiviteit er vanaf. Ook de competitie is weer gestart en de teams zijn druk 

bezig met de laatste wedstrijden.  

Eerder dit seizoen startte wij met het Probeerbadminton. Een succesvolle actie waar 

diverse nieuwe leden uit voorgekomen zijn. De actie herhalen we in de maand maart 

en daar hebben we je hulp bij nodig! We willen graag flyers verspreiden. Voor jeugd 

tot 18 jaar geldt een vergoeding. Wie weet tot op de flyerdag!  

Gelukkig kunnen we ook weer een eerste toernooi organiseren: het ONS-toernooi. We 

kijken er naar uit om in dit verband weer volop gezelligheid te kunnen brengen. Doe je 

ook mee?  

Groet, Simon 

 

 

Probeerbadminton: oproep flyerdag 

Afgelopen september organiseerden wij voor het eerst, in samenwerking met de bond, 

Probeerbadminton. Waarbij men voor een gereduceerd tarief kennis kon maken met 

badminton. Dat bleek zeer succesvol! We hebben daarom ook besloten deze actie te 

herhalen. Momenteel worden er nieuwe flyers gedrukt en starten we vanaf volgende 

week de promotie.  

 

 

http://www.bcvelsen.nl/


 

Ken jij iemand die badminton wil proberen? 

• Start op maandag 28 februari 

• 10 weken spelen voor € 25  

• Voor jong en oud (senioren en junioren) 

Deel alvast deze link: www.bcvelsen.nl/probeerbadminton  

 

Flyerdag op zaterdag 19 februari:  

Wij zijn op zoek naar leden die ons komen helpen op de flyerdag en ons helpen de 

flyers te verspreiden door IJmuiden, Driehuis en Velserbroek. Voor leden tot 18 jaar 

geldt een vergoeding. Meld je via onderstaande button aan, of mail 

naar leden@bcvelsen.nl. Graag vóór donderdag 17 februari laten weten i.v.m. catering. 

Uiteraard mag je ook flyers komen ophalen en op eigen gelegenheid verspreiden.  

Het programma: 

11:00 uur Verzamelen met koffie in Sporthal Het Polderhuis, Velserbroek 

11:30 uur Praatje en uitleg flyeren (wie doet welk gebied?) 

12:00 uur Lunch in de kantine  

Daarna: rondbrengen van de flyers 

Aanmelden flyeren  

 

  

http://www.bcvelsen.nl/probeerbadminton
mailto:leden@bcvelsen.nl
mailto:leden@bcvelsen.ml?subject=Aanmelden%20flyeren&body=Ja%2C%20ik%20%5Bnaam%3F%5D%20help%20graag%20mee%20met%20flyeren.%20%0A
http://www.bcvelsen.nl/probeerbadminton/


 

 

Voorjaarsvakantie 

 

Vanaf 19 januari 2022 is het voorjaarsvakantie. Dat betekent dat er op sommige 

dagen geen training is en dat er op specifieke dagen wel vrijgespeeld kan worden.  

• Zaterdag 19-feb: GEEN badminton voor jeugdspelers  

• Maandag 21-feb: GEEN trainingen, WEL vrijspelen vanaf 19.00 uur 

• Woensdag 23-feb*: GEEN trainingen, WEL vrijspelen vanaf 19.00 uur  

• Donderdag 24-feb: WEL vrijspelen in Sporthal Oost vanaf 20.00 uur 

• Zaterdag 26-feb: WEL badminton voor jeugdspelers   

 

*nb. voor jeugd is de hal wel beschikbaar vanaf 18.00 uur. We zijn aan het 

kijken of er trainers aanwezig kunnen zijn, anders kan er vrij gespeeld worden 

 

 

Bamito jeugdbadminton 

 

Over het nieuwe programma voor de jeugd hebben we het al eens gehad. Dit zijn we 

nu succesvol aan het uitrollen binnen de club. Diverse trainers hebben een speciale 

coaching gehad om de jeugd nog beter te kunnen trainen. Daarnaast krijgt de club 

begeleiding van Het Sportloket Velsen. Ook volgt er een aanpassing van de 

trainingstijden om de kinderen optimaal gebruik te laten maken van het programma. 

Daar zijn de meeste ouders inmiddels over geïnformeerd, of ontvangen dit zeer 

binnenkort.  

Ken jij iemand die graag bij ons zou willen badmintonnen? Laat het ons weten!  



  

 

 

ONS-toernooi - 10 april 2022 

Na maanden zonder toernooi organiseren we eindelijk op zondag 10 april organiseren 

een ONS-toernooi. Oftewel: Het Onderling Senioren Toernooi. Het toernooi start om 

10.00 uur en eindigt rond 16.00 uur. Schrijf je in via onderstaande button. De uiterste 

inschrijfdatum is 30 maart 2022. Er is een maximum aantal deelnemers, dus wees er 

snel bij!  

Via deze button is inschrijven mogelijk: 

Inschrijven ONS-toernooi  

 

 

 

 

Bestuur BC Velsen 

 

Voorzitter: Simon Visser 

Algemeen bestuurslid en vervangend voorzitter: Patrick Schop 

Secretaris: Joke Smit 

Penningmeester: Ingeborg Korpershoek 

Algemeen bestuurslid: Ruud Korpershoek 

Communicatie & PR: Jessica Mendrik 

Jeugdcommissie: Sharon Kalkman 

Ledenadministratie: Frans van Dooren 

 

  

https://app.clubcollect.com/forms/nl/bc-velsen/bc-velsen-onderling-senioren-ons-toernooi-ons-toernooi
http://www.bcvelsen.nl/2021/09/12/grote-clubactie-2021/


 

Sponsoren  
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