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Gezinsuitbreiding

Goed nieuws : Jurgen en Bregje van Dijk – van Eijck zijn sinds donderdag 24
april 2014 08:11 uur de trotse ouders van dochter NOOR. Een dikke
felicitatie waard.
Er zijn al vele reakties op dit heuglijke feit voorbijgekomen vanuit de
vereniging richting de nieuwbakken ouders en familie. Waarvoor hartelijk
dank!!
En omdat de auteur van deze nieuwsbrief net zo trots is zet hij er ook maar
even extra een knappe foto bij.
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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. Op de volgende
dagen wordt er geen midweekcompetitie gespeeld en daarmee komen hiervoor in aanmerking :
(19 maart / 9 april zijn verlopen), 21 mei / 28 mei / 4 juni / 11 juni / 18 juni.



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,=

Mutaties ledenbestand

Verjaardagen
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Beheer van Frankenhal Goirle naar Amarant (uit : Brabants Dagblad 26-04-2014)
Amarant neemt in Goirle het beheer van de Frankenhal en het horecadeel van deze sporthal over. Het is de
bedoeling, dat cliënten van Amarant, dat zijn mensen met een beperking, in de Frankenhal gaan werken.
Woonstichting Leystromen wil in juni het beheer officieel overdragen aan Amarant. Het project biedt straks
plaats aan vijf of zes cliënten en een fulltime begeleider.
De huidige beheerder blijft in de Frankenhal het aanspreekpunt voor sporters

40-jarig bestaan BC Goirle (rectificatie)
Op 1 augustus 2014 bestaat Badmintonclub Goirle 40 jaar
Op een nader te bepalen woensdag in oktober 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.

Alpe d'Huzes
Dat bestrijding van kanker een noodzaak is weten helaas al veel te veel mensen door eigen ervaring of
vanuit hun omgeving. Ook binnen Badmintonclub Goirle hebben een aantal mensen er direct of indirect
mee te maken gehad.
Ton Janssen van de maandaggroep is er één van; zijn dochter Katrijn (22 jaar) heeft de strijd tegen deze
ziekte niet kunnen winnen. Daarom heeft hij aandacht gevraagd voor de aktie Alpe d'Huzes. Zijn zoon Teun
wil geld bijeen brengen door voor zijn zus de berg zes keer op te fietsen. Per beklimming heeft hij om € 10,=
sponsorbijdrage gevraagd.
Ton heeft zijn medespelers/speelsters van de badmintonclub gemobiliseerd voor dit goede doel. Twee keer
€ 60 hebben we net niet gehaald, maar hoe het ook afloopt op 5 juni; er is een mooie bijdrage geleverd van
€ 115,=.
Teun, veel succes op de Alpe d'Huez!!!
Ton en Teun hebben duidelijk aangegeven zeer erkentelijk te zijn voor deze bijdrage.

Ledenadministratie / e-mailadressen
In die situaties, waarbij meerdere leden uit één gezin samen één e-mailadres gebruiken of waar sprake is
van zakelijke adressen vraagt het bestuur om zoveel mogelijk persoonlijke e-mailadressen door te geven
aan de secretaris of de penningmeester. Waarvoor dank.
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Regio Noord Brabant Midweek Competitie 2013-2014 (Recreantencompetitie)
Dit zijn de tussenstanden, voor zover verwerkt (Bron : toernooi.nl) :

Eerste Klasse - Poule 1
Team Goirle 1: Monique Wolfswinkel – Jessica Spijkers – Rob van der Hout – Patrick Zijlstra
Team Goirle 2: Nancy van Rijswijk – Mandy van Tol – Ilona van Nieuwburg – Berrie van Nieuwburg
– Frank Geerts

Vierde Klasse Poule 2
Team Goirle 3: Liesbeth Lammers – Jeanette Pijnenburg – Pieter Johanns – Marcel Tuerlings
Team Goirle 4: Yvonne Gatzen – Ine Tacken – Pierre Schuurmans – Mark Zaal
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Website




Onze webmaster Jan Mes heeft onlangs een complet nieuw formaat voor de website ontworpen. In
de volgende bestuursvergadering van 15 mei zal het bestuur hierover een besluit nemen. Daarna
moet de nieuwe versie zo snel mogelijk voor de leden beschikbaar komen.
Niet iedereen wil zijn/haar foto’s op een website afgebeeld zien. Mocht onze website foto’s
bevatten, waarvan publicatie ongewenst is, laat het weten aan Jan van Eijck (j.vaneijck@home.nl)

Friday Night Toernooi 2014 - Het toernooi vindt plaats op 20 juni
De organisatie heeft de uitnodigingen uitgestuurd op 19 april.
Aanvang is om 19:00 uur. - Sluiting staat gepland om 23:00 uur
Daartussen spelen we:
- Gemengd Dubbel
1e ronde
- Dames- en Herendubbel
1e ronde
- Gemengd Dubbel
2e ronde
- Dames- en Herendubbel
2e ronde
In principe duurt elke ronde een uur, maar is afhankelijk van het aantal inschrijvingen per onderdeel

Inning contributiegelden 2014-2015
Onlangs is het Europese SEPA-model voor de uitvoering van incasso-opdrachten van kracht geworden.
Klaarblijkelijk hebben zelfs grote bedrijven met hun IT-afdelingen de nodige moeite gehad om aan alle
voorwaarden van dit model te voldoen. SEPA is duidelijk niet bedoeld voor kleinere sportclubjes.
Zoals het er nu uitziet zal de penningmeester te zijner tijd aan alle leden een mail sturen met verzoek tot
betaling van de contributiegelden. Geen incasso meer, dus. Jammer.

Indeellijst mei - juni 2014
Dit zijn de indelers op woensdagavond voor de komende twee maanden, zoals ingepland door Monique Wolfswinkel.
Bij verhindering graag tijdig vervanging regelen.
07-05-2014
14-05-2014
21-05-2014
28-05-2014
04-06-2014
11-06-2014
18-06-2014
25-06-2014 Slotavond

Ilona van Nieuwburg-Lemmers
Nancy van Rijswijk
Jaap van den Dries
Patrick Zijlstra
Jan van Eijck
Theo Hendriks
Ronald Westland
Arnold van Zundert
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Toernooien
Voor onderstaande toernooien zijn er uitnodigingen ontvangen.
Meer gegevens kunnen worden opgevraagd bij Brigit van Nistelrooij of Jan van Eijck :


24/25 mei 2014

BC Hilvarenbeek
Nachttoernooi (20:30 tot 07:00 uur)
Ontbijt als afsluiting
Inschrijven via www.bchilvarenbeek.nl



Zondag 1 juni 2014

BC Oirschot Teamtoernooi
Sporthal De Kemmer
Inschrijven tot 1 mei 2014



Zaterdag 7 juni 2014

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



Zondag 15 juni

BC Groene Ster
Open Teamtoernooi
Sporthal IJshof 1, Zevenbergen
Inschrijven tot 25 mei

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

Agenda









2 mei 2014
23 mei 2014
24/25 mei 2014
31 mei /1 juni 2014
1 juni 2014
7 juni 2014
9 juni 2014
15 juni 2014

Geen badminton jeugd (meivakantie)
Slotavond jeugd
BC Hilvarenbeek Nachttoernooi
Carlton Nederlandse Jeugd Kampioenschappen
BC Oirschot Teamtoernooi
6de Badmintonplanet Eind-Best Toernooi
Geen maandagochtendbadminton (Pinksteren)
BC Groene Ster Open Teamtoernooi







20 juni 2014
25 juni 2014
30 juni 2014
5 september 2014
? oktober 2014

Friday Night Toernooi
Slotavond senioren woensdag
Slotochtend senioren maandag
Jubileumtoernooi junioren
Jubileumtoernooi senioren
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Sporthal De Haspel
Sporthal Hispohal Hilvarenbeek
Sporthal T-Kwadraat Tilburg
Sporthal De Kemmer Oirschot
Sporthal Naastenbest Best
Sporthal IJshof 1, Zevenbergen
Sporthal De Haspel
Sporthal De Haspel
Sporthal De Frankenhal
Sporthal De Haspel
Sporthal De Haspel

