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40-jarig bestaan BC Goirle
Op 1 augustus 2014 bestaat Badmintonclub Goirle 40 jaar
Graag alvast in de agenda noteren;
op

woensdag 3 september 2014

willen we een “aangeklede” sportieve avond organiseren,

waarbij we gaan proberen om zoveel mogelijk oud-bestuursleden naar de Haspel te halen.
Op vrijdag

5 september 2014 zal eveneens in

het kader van 40 jaar BC Goirle voor de jeugd

een speciale avond worden georganiseerd.
En uiteraard zal de maandagochtendgroep niet worden vergeten.

Aktie ledenwerving


Goirle kent meerdere kleinere badmintonclubjes, die mogelijk interesse zouden kunnen hebben in
aansluiting bij BC Goirle. Het bestuur gaat hierover met deze verenigingen in gesprek en de
gedachte is om vanaf 19



maart 2014

hen uit te nodigen om bij ons een avond mee te

spelen.
Ieder van de huidige leden, die een nieuw (blijvend) lid weet aan te melden kan aan het eind van
het seizoen een waardebon tegemoet zien van € 20,=
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Verjaardagen

Mutaties ledenbestand
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Training
Gezien de opkomst op woensdagavond is er gelegenheid om voor de training wat extra ruimte vrij te
maken. Een verzoek daartoe heeft het bestuur onlangs bereikt en in de laatste bestuursvergadering is
besloten om daaraan tegemoet te komen. Eén en ander betekent, dat de trainer tot 21:20 uur één of twee
banen extra kan benutten om bepaalde dubbelkoppels uit de trainingsgroep te begeleiden in het
wedstrijdspel. Hier kunnen eventueel recreatiespelers ook voor worden uitgenodigd.
In de praktijk betekent dit:
 Dat maximaal acht spelers uit de trainingsgroep, die extra wedstrijdtraining willen vóór 21:00 uur
hun naamkaartje op het indeelbord hangen.
 Dat de trainer aan de indeler van die avond vóór 21:00 uur aangeeft welke (maximaal twee) banen
hij nog nodig heeft en deelt die banen in (eventueel met ook enkele recreatiespelers).
 Dat daarna de indeler de overige banen indeelt. Na 21:20 uur kan als gebruikelijk ingedeeld
worden.
Voor alle duidelijkheid; deze regeling geldt alleen als er voldoende speelruimte voor de recreanten is.

Toernooien
Voor onderstaande toernooien zijn er uitnodigingen ontvangen.
Meer gegevens kunnen worden opgevraagd bij Brigit van Nistelrooij of Jan van Eijck :


14 maart 2014

BC Groene Ster
4e Nachttoernooi in Sporthal de Borgh, IJshof 1 te Zevenbergen
20:00 uur tot zaterdag 15 maart 08:00 uur



22 maart 2014

BC Alouette Best
Badmintonplanet Fun-Best toernooi 2014 recreantenteams
9:00 - 22:00 Sporthal Naestenbest



Zondag 30 maart

Teamtoernooi OBV Oisterwijk
Sporthal de Leije, Oisterwijk
(teams 2/3 dames en 2/3 heren)
Alleen dubbelen mixed partijen in drie klassen
Inschrijven tot 16 maart



Zaterdag 5 april en zondag 6 april
Open Roosendaalse Kampioenschappen
Sporthal Triple F Sports
Inschrijven tot 14 maart



Zaterdag 7 juni 2014

6de Badmintonplanet Eind-Best Toernooi
Poulesysteem
Sporthal Naastenbest te Best
Inschrijven tot maandag 19 mei

Zie ook de website http://badmintonnederland.toernooi.nl voor een compleet toernooi-overzicht..
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Algemene Leden Vergadering

De ALGEMENE LEDEN VERGADERING gaat plaatsvinden
op 26 maart in de bar van De Haspel
Communicatie met het bestuur
Het is meerdere malen voorgekomen, dat informatie, die voor het bestuur bestemd is, gericht wordt aan
Jan Mes. Even voor de duidelijkheid; Jan Mes is onze webmaster en verzorgt bovendien de verzending van
algemene informatie. Hij is dus géén bestuurslid. Uiteraard zorgt hij er ook voor, dat verkeerd
geadresseerde info bij het bestuur terecht komt, maar we zijn geen voorstander van deze omweg. Op de
website is te vinden wie welke functie heeft in het bestuur.

Website
Onze webmaster Jan Mes heeft onlangs een complet nieuw formaat voor de website ontworpen. Door
omstandigheden is dit nieuwe formaat nog niet in de lucht. Het streven is, om dit op zo kort mogelijke
termijn te realiseren.

Jeugd
Voor de jeugdleden zit er het volgende in het vat :




Minicompetitie 2014
Uitwisseling ervaringen judo / badminton in samenwerking met Grim Vuijsters
Jeugddag

Maandagbadminton
Na het toetreden van Ester van Geet bestaat de maandaggroep
uit 22 spelers. Met de beschikbaarheid over drie banen
gedurende anderhalf uur is er op dit moment geen ruimte
meer voor nieuwe leden. Afgezien van enkele geblesseerde
leden is de opkomst gemiddeld vrij hoog. Zo is het allemaal nog
net te doen en blijft het leuk.
Ook na het spelen, want dan is er ….. koffie.
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RegioCompetitie NoordBrabant : seizoen 2013-2014
Dit zijn de eindstanden (Bron : toernooi.nl) :

Team 1: 2e klasse
Jorg van Eijck - Bram Aarts - Saskia Jacobs - Jeltje de Kock - Brigit van Nistelrooij

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Team 2: 2e klasse
Berrie van Nieuwburg - Nancy van Rijswijk – Mandy van Tol – Frank Geerts (geblesseerd : Hein van de Ven Ilona van Nieuwburg-Lemmers

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

Herenteam: 2e klasse
Tim Lemmens - Teun de Kock - Tom van Gestel - Jan van Eijck – Jaap van den Dries

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeugdteam : Jeugd JMU11
Timme van Beurden - Julian Schroot - Luuk Berens - Joep Strooper
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Indeellijst maart - april 2014
Dit zijn de indelers op woensdagavond voor de komende twee maanden, zoals ingepland door Monique Wolfswinkel.
Bij verhindering graag tijdig vervanging regelen.
5-3-2014
12-3-2014
19-3-2014
26-3-2014
2-4-2014
9-4-2014
16-4-2014
23-4-2014
30-4-2014

Jessica Spijkers
Jorrit Peters
Pieter Johanns
Arnold van Zundert
Jeanette Pijnenburg
Liesbeth Lammers
Ivo van den Heuvel
Teun de Kock
Berrie van Nieuwburg

Agenda







28 februari 2014
3 maart 2014
7 maartb 2014
8/9 maart 2014
17 t/m 20 april 2014
19 maart 2014

Geen junioren ivm carnaval
Geen maandagbadminton ivm carnaval
Geen junioren ivm carnaval
Carlton Nederlandse Veteranen Kampioenschap
Nederlandse Kampioenschappen voor regioteams
Buurvereniging op bezoek bij BC Goirle

Amersfoort
Zutphen
De Haspel

 26 maart 2014

Algemene Leden Vergadering

Bar De Haspel








Geen junioren ivm Goede Vrijdag
e
Geen maandagbadminton ivm 2 Paasdag
Carlton Nederlandse Jeugd Kampioenschappen
Friday Night Toernooi
Jubileumtoernooi senioren
Jubileumtoernooi junioren

Tilburg
De Haspel
De Haspel
De Haspel

18 april 2014
21 april 2014
31 mei /1 juni 2014
20 juni 2014
3 september 2014
5 september 2014
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