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Belangrijk !!! Wijziging programma / kalender
In het huidige programma is voorzien, dat op woensdag 14 januari 2015 niet gespeeld/getraind kan worden
wegens het tonproaten in De Haspel. Echter het tonproaten is verzet naar woensdag 21 januari.
Dus:





We kunnen niet spelen/trainen op 21 januari
We gaan wel spelen/trainen op 14 januari
De midweekwedstrijd BC Goirle 3 – BC Drunen 2 wordt niet gespeeld op 21 januari, maar op een
nader te bepalen datum (voorlopig uit de website-kalender gehaald)
De indeler van 21 januari (Theo Hendriks) mag op 14 januari aan de slag

De wijzigingen zijn verwerkt in de kalender op de website.

Bestuurssamenstelling
Het 40-jarig jubileum is voor twee van onze bestuursleden een mijlpaal, waaraan ze met ingang van de
volgende Algemene Leden Vergadering (18 maart 2015) hun afscheid als
bestuurslid willen koppelen.



Arnold van Zundert, voorzitter en erelid, heeft, vooruitlopend op
het einde van zijn termijn in 2016, aangegeven na 19 jaar te willen
stoppen in deze functie.
Theo Hendriks, vice-voorzitter en erelid, gaat eveneens,
vooruitlopend op het einde van zijn termijn in 2017, stoppen.

1

Het (vice-)voorzitterschap zal dus opnieuw ingevuld moeten worden.In dit verband onderstaand Artikel 1
punt 11 uit het Huishoudelijk Reglement :
>>>>Voor vacatures in het Bestuur worden door het Bestuur zelf kandidaten gesteld. De leden hebben het
recht tegen-kandidaten aan te melden. Zij dienen een lijst te overleggen met de handtekeningen van
tenminste vijf leden die de betrokken kandidaat steunen. De kanditatuur behoort ingediend te worden bij de
secretaris uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Algemene Ledenvergadering, waarop de verkiezing zal
plaats vinden.<<<<
Verder eindigt op 18 maart 2015 de bestuurstermijn van :



Brigit van Nistelrooij, coördinator regiocompetitie
Jan van Eijck, penningmeester, coördinator maandagbadminton, ledeninfo (nieuwsbrief, website)

De verwachting is dat zij herkiesbaar zullen zijn, maar ook voor de invulling van deze bestuursfuncties is
het hiervoor aangehaalde artikel van toepassing.

Verjaardagen

2

Reunie 40-jarig bestaan BC Goirle
Op zaterdag 29 november is het veertigjarig bestaan van B.C. Goirle onderstreept met een goed bezochte
reunie van huidige en oud-leden in Sporthal De Wissel. Absoluut hoogtepunt van de avond was de
demonstratie door Eefje Muskens verzorgd in samenwerking met onze jongste leden Luuk Berens, Timme
van Beurden, Jordan Schara, Julia Schroot en Joep Strooper. Verder heeft Eeke van Beurden haar
medewerking verleend in een één-op-één training met Eefje.
Eefje Muskens is oud-lid van B.C. Goirle en haalt tegenwoordig regelmatig de pers door haar prestaties in
het internationale damesdubbel. Zij staat dertiende op de wereldranking.
Verder zijn de begeleiders van de jeugdtraining op vrijdagavond met een bloemetje beloond voor hun
standvastige bijdrage gedurende tal van jaren.
Via de mail hebben we reeds aangegeven, dat alle foto’s op de website staan. Toch hier nog een paar
sfeerbeelden :
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Mutaties ledenbestand

Contributiebetaling
In vorige nieuwsbrief schreven we, dat door de invoering van het SEPA-model door de banken de incassomethode door B.C. Goirle losgelaten is. Met andere woorden: de leden worden verzocht ZELF de
contributie over te gaan maken.
Inmiddels is (bijna) alle contributie (of in elk geval een eerste termijn) door de club ontvangen.
Waar het jeugdleden betreft hebben we geconstateerd, dat soms het ontbreken van een emailadres van de
ouders/verzorgers in onze ledenadministratie een bottleneck vormt. In principe schrijven we met
betrekking tot contributie de ouders/verzorgers aan. In die gevallen, waarin we alleen een emailadres van
het betrokken jeugdlid hebben, gaat dat wel eens fout. Ons verzoek komt niet aan bij de
ouders/verzorgers.
DAAROM DIT VERZOEK AAN OUDERS/VERZORGERS VAN JEUGDLEDEN: wilt u in een mail aangeven
(j.vaneijck@home.nl) wat het emailadres (voor zover van toepassing) van zowel uw kind als van uzelf is?
Dit voorkomt misverstanden in de toekomst met betrekking tot contributie.
Bovendien ontvangt u dan alle B.C. Goirle-gerelateerde info via beide emailadressen.
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Maandagochtend - Lid van Verdienste
Op de laatste speelochtend van 2014 hebben de
maandagspelers Joost Kruijssen gepromoveerd tot Lid van
Verdienste, geen officiële titel, maar wel een blijk van
waardering.
Gedurende de tijd, dat er geen bemensing was in de
koffieruimte heeft Joost er voor gezorgd, dat er tijdens het
sociale rondje napraten geen gebrek aan koffie was. Verder
voorziet Joost de hele maandag groep wekelijks van de
nodige doping in de vorm van zakken met Werther’s Echte.
Dat is de ultieme oorzaak van het scherpe spel in de
Frankenhal. En wat hij doet, dat doet hij met de altijd
aanwezige humor.

Joost, bedankt !!

Regiocompetitie 2014-2015 Dit zijn de tussenstanden, voor zover verwerkt

(Bron :

toernooi.nl) :

Team 1 :
Nancy van Rijswijk, Brigit van Nistelrooij, Saskia Jacobs, Jeltje de Kock,
Bram Aarts, Jorg van Eijck (met dank aan invallers Berrie van Nieuwburg en Hein van de Ven)
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Team Heren :
Tom van Gestel,Teun de Kock, Tim Lemmens, Jaap van den Dries, Jan
van Eijck
met dank aan invallers Frank Geerts, Hein van de Ven, Victor Vredenberg, Patrick Zijlstra)

Team JuniorenMix U17 :
Irene Mommers, Nadine Noij, Kyra Pikaar, Sharon van Wanrooy, Geert
Johanns, Daan de Jong, Andres Wiersma, David Wiersma
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Team JongensMeisjes U11 :
Luuk Beerens, Timme van Beurden, Jordan Schara, Julian Schroot, Joep
Strooper

Regio Noord Brabant Midweek Competitie 2014-2015 ((Recreantencompetitie)
Dit zijn de tussenstanden, voor zover verwerkt (Bron : toernooi.nl)

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

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

Indeellijst januari 2014 – februari 2015
Dit zijn de indelers op woensdagavond voor de komende viermaanden, zoals ingepland door Monique Wolfswinkel.
Bij verhindering graag tijdig vervanging regelen.

5-nov
12-nov
19-nov
26-nov
3-dec
10-dec
17-dec
24-dec
31-dec

Mark Zaal
Frank de Bont
Jan van Eijck
Peter Beijer
Jack Gulden
Arnold van Zundert
Monique Wolfswinkel
Kerstavond
Oudjaarsdag

mimazaal@ziggo.nl
frank.de.bont@core-vision.n
j.vaneijck@home.nl
pbeijer@mac.com
j.gulden@tele2.nl
arvazu@home.nl
m.vanderaa@fontys.nl

7-jan
14-jan
21-jan
28-jan
4-feb
11-feb
18-feb
25-feb

Pierre Schuurmans
Theo Hendriks
Tonproaten
Ronald van Nieuwburg
Rob van der Hout
Ronald Westland
Jessica Spijkers
Jorrit Peters

pierresc@home.nl
t.p.h.hendriks@home.nl
rvannieuwburg@gmail.com
r.vanderhout@home.nl
r.westland@home.nl
jess71heart@gmail.com
jorritpeters1983@gmail.com
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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 :


januari 2015

Nieuwjaarstoernooi
Multifunctioneel Centrum De Kloosterhof
Huijbergseweg 3b
631GC Hoogerheide
Recreanten en beginnende competitiespelers
5e en 4e klasse en
3e en 2e klasse (hier wordt gespeeld met gewone shuttles).



3 januari 2015

BC Alouette
9e Badmintonplanet Start-Best Toernooi. Jeugdspelers kunnen zich
inschrijven voor een enkel en dubbel in de volgende klassen:
Jongens of Meisjes U9/U11/U13/U15/U17Nylon/U17Veren



1 maart 2015

Oirschots-KBL toernooi
Badminton team toernooi
Sporthal de Kemmer. Bloemendaal 5, Oirschot
Schrijf je in voor 1 januari 2015.

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

Agenda
Voor alle thuis- en uitwedstrijden van :
Regiocompetitie
Regiocompetitie
Regiocompetitie
Regiocompetitie
Midweekcompetitie
Midweekcompetitie
Midweekcompetitie
Midweekcompetitie
2 januari 2015
21 januari 2015
21 januari 2015

B.C. Goirle 1
B.C. Goirle Heren 1
B.C. Goirle JuniorenMix U17
B.C. Goirle JongensMeisjes U11
B.C. Goirle 1
B.C. Goirle 2
B.C. Goirle 3
B.C. Goirle 4

ZIE DE WEBSITE / kalender
ZIE DE WEBSITE / kalender
ZIE DE WEBSITE / kalender
ZIE DE WEBSITE / kalender
ZIE DE WEBSITE / kalender
ZIE DE WEBSITE / kalender
ZIE DE WEBSITE / kalender
ZIE DE WEBSITE / kalender

GEEN jeugd ivm Kerstvakantie
GEEN Senioren woensdag ivm Tonproaten
GEEN Training competitiespelers ivm Tonproaten
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HET BESTUUR VAN
BADMINTONCLUB
GOIRLE WENST ALLE
LEDEN EN HUN FAMILIE
EEN GEZOND 2015
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