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ALV - Afscheid van twee bestuursleden
Zoals aangekondigd in voorgaande nieuwsbrieven hebben
Arnold van Zundert en Theo Hendriks besloten om het
veertigjarig jubileum van B.C. Goirle te beschouwen als
een laatste mijlpaal in hun bestuursloopbaan. Arnold en
Theo zijn beiden erelid en dat gegeven alleen al geeft aan,
dat zij hun sporen binnen de vereniging royaal verdiend
hebben.
Terecht zijn zij tijdens hun laatste zitting achter de
bestuurstafel op de Algemene Leden Vergadering van 18
maart bedankt voor hun inspanningen gedurende een
lange reeks van jaren.
De gebruikelijke bloemen en dinerbon werden omlijst
door een woordje van Rob Hoornweg, mede-oprichter en
erelid van B.C. Goirle.

Arnold en Theo,
Hartelijk bedankt !!!
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ALV - Nieuwe samenstelling bestuur
Vanuit de vereniging hebben zich geen kandidaten gemeld voor een functie in het bestuur. Met
goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering is daarom Monique Wolfswinkel benoemd tot
voorzitster. De taken van Arnold van Zundert en Theo Hendriks zullen in overleg worden herverdeeld over
de overige bestuursleden.

Monique, veel succes in deze nieuwe (extra) rol.
Het nieuwe bestuur: (volgens rooster van aftreden):
 Voorzitter / Recreatiecoördinator
 Secretaris
 Penningmeester / Maandagochtend Badminton / Info
 Competitiecoördinator
 Jeugdcoördinator

Monique Wolfswinkel
2017
Teun de Kock
2017
Jan van Eijck
2015
Brigit van Nistelrooij
2015
Tineke de Beer-van Akkerveeken 2016

ALV - Contributiebedragen 2015-2016
Teneinde de financiele situatie van de vereniging op termijn gezond te maken heeft het bestuur tijdens de
Algemene Leden Vergadering van 18 maart onderstaande contributies voorgesteld en deze zijn vervolgens
goedgekeurd door de aanwezige leden. Een geringe extra verhoging voor 2016-2017 kan niet worden
uitgesloten. Let op: de totale contributie is een optelsom van onderstaande bedragen op basis van de van
de vereniging afgenomen faciliteiten.

ALV – Gewijzigde speeltijden woensdag
Tijdens de ALV is tevens aangegeven, dat er een half uur speeltijd op woensdagavond ingeleverd zal
worden. Ook deze maatregel wordt genomen in verband met de financiele situatie. In het nieuwe seizoen
beginnen we om 20:00 uur. De Haspel wordt dan als volgt gehuurd :
 20:00 uur – 21:00 uur 12 banen
 21:00 uur – 22:00 uur 8 banen
 22:00 uur – 22.30 uur 4 banen
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Jubileum
In vorige nieuwsbrief mochten we
melding maken van de
gezinsuitbreiding bij Peter Krijnen;
deze keer viert hij weer een feestje.
Peter is lid van B.C. Goirle sinds 1
maart 1990. Dat zijn welgeteld
vijfentwintig jaren.
Dan mag je best even in de
spotlights worden gezet. En dat is
dan ook gebeurd tijdens de
Algemene Leden Vergadering van 18
maart.
Zoals Peter zelf aangaf; zijn sporttas
heeft het vanaf het begin ook
allemaal meegemaakt.
Zo worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt.

Peter, gefeliciteerd en lekker doorgaan !!

Locatie Regiocompetitie 2015-2016
Wegens het feit, dat er op zondag in De Haspel geen horecavoorziening beschikbaar zal zijn in het nieuwe
competitieseizoen ziet het bestuur zich genoodzaakt uit te wijken naar :

Sporthal De Wissel, De Schietberg 8, Goirle.
Senioren (team 1 en herenteam) en jeugdteam “under 13” zullen daar dus hun thuiswedstrijden gaan
spelen.
Midweekcompetitie (woensdag) en minicompetitie (vrijdag) vinden als vanouds plaats in De Haspel.

Portretrecht
Het portretrecht is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten
tegen publicatie van hun portret. Er worden bij diverse gelegenheden binnen de verenigingen foto’s
gemaakt ten behoeve van website en nieuwsbrief. Mogelijk zijn er leden, die het onwenselijk vinden hun
gezicht in een publicatie van de vereniging terug te zien.
Behoudens schriftelijke tegenreaktie van een individueel lid van Badmintonclub Goirle wordt ervan
uitgegaan, dat publicatie toegestaan is.
Nieuwe leden kunnnen aangeven wel/niet akkoord te gaan. Het inschrijfformulier gaat deze mogelijkheid
bieden.
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Website - Beheer
Jan Mes heeft te kennen gegeven aan het eind van dit seizoen te willen stoppen met het beheer van de
website en het verzorgen van de mailings, zoals bijvoorbeeld van deze nieuwsbrief. We zijn hem voor zijn
diensten, waaronder de renovatie van de website, bijzonder erkentelijk.

Jan, zeer bedankt voor jouw diensten gedurende de voorbije jaren !
Het bestuur heeft Tim Lemmens bereid gevonden om het technische beheer onder zij hoed te nemen.
Tim is beroepsmatig bekend met websites en wordt dan ook beschouwd als een waardig opvolger van Jan
Mes.

Tim, bedankt voor jouw initiatief in dezen en veel succes.

Website – Inhoudelijk
Onderstaande aanpassingen zijn of worden op korte termijn doorgevoerd in de website :






Aanhangsel Huishoudelijk Reglement 2015-2016
Nieuwe samenstelling bestuur
Contributiebedragen 2015-2016
Mailadressen bestuur toegevoegd
Inschrijfformulier aangepast (zie portretrecht)

Aanvang van het nieuwe seizoen (september zullen worden aangepast :
 Gewijzigde speeltijden op woensdag
 Regiocompetitie in De Wissel
 Competitieteams 2015-2016

Regiokampioenschappen voor teams 2014-2015
Op 14 en 15 maart hebben de Brabantse Kampioenschappen voor Teams plaatsgevonden in T-Kwadraat,
Tilburg. Voor dit toernooi worden uitgenodigd alle poulewinnaars uit de regiocompetitie 2014-2015. Dat
betekende dus, dat Goirle 1 (senioren) en Goirle U11 (jeugd) daaraan hebben deelgenomen.
Goirle 1 heeft het niet tot het Nationale Kampioenschap voor Teams op 20 en 21 juni in Zutphen weten te
schoppen.
Goirle U11 wist wel van Veghel te winnen met 6-2, wat in principe deelname aan het nationale toernooi
zou opleveren. Echter, dat gaat niet gebeuren, omdat het team uit vier jongens bestaat; in Brabant mag
dat, nationaal niet. Een enorme teleurstelling voor Luuk, Jordan, Timme, Joep en Julian.
Niettemin respect voor jullie prestatie !
Mogelijk komt in ieder geval Timme van Beurden nog wel als toeschouwer op het nationale
kampioenschap. Zijn neef Jorg van Beurden (oud-lid B.C. Goirle) wist met zijn team van B C. Reeshof wel
deelname af te dwingen.
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Friday Night Toernooi
Let op : de datum voor het Friday Night Toernooi is gewijzigd.
Het toernooi gaat plaatsvinden op vrijdag 12 juni a.s..
Op die avond organiseert BadmintonClub Goirle een badmintontoernooi in sporthal “De Wissel” te Goirle.
Het toernooi begint om 19.00 uur en er wordt gespeeld tot 23.00 uur. De prijsuitreiking zal plaatsvinden
rond 23.30 uur en voor degene die nog energie over hebben, gaan we door tot in de late uurtjes. Een avond
vol sportiviteit en gezelligheid en met alle faciliteiten voor een onvergetelijk toernooi! Iedereen van 15 jaar
en ouder kan mee doen aan dit toernooi. Het enige wat je moet doen, is een team vormen, bestaande uit 2
personen. Je kunt je inschrijven als een mixed en/of double team. Iedereen heeft de keuze uit 2 onderdelen
en op 3 verschillende niveaus:
 1: Goede recreanten en competitiespelers in de 1e, 2 e of 3e klasse
 2: Betere recreanten en competitiespelers in de 4 e of 5e klasse
 3: Gewone recreanten
De inschrijvingskosten per team en per onderdeel zijn € 10 (€ 5 per persoon), dus als je op twee onderdelen
meedoet, kost het jou €10. Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 1 juni 2015 of tot het vol zit. Let op! Dit
jaar hebben we maar 7 banen, dus wees er snel bij! Je kunt je inschrijven door een mail met je speelsterkte
te sturen naar: m.vanderaa@fontys.nl .

Gezocht: Sponsors tbv Friday Night Toernooi 12 juni 2015
Op 12-06-15 wordt voor de 8e keer het Friday Night toernooi georganiseerd door BC Goirle. Graag willen
we de winnaars in de diverse poules een kleine attentie geven. Hiervoor zijn we echter op zoek naar
sponsors!
Wat doen wij tijdens deze avond als dank richting de sponsors?
Natuurlijk melden we jouw bedrijf bij aanvang en bij de prijsuitreiking. Daarnaast zullen we ook flyers
ophangen met de bedrijfslogo’s en zullen we de badmintonvelden noemen naar de sponsors. Een mooie
kans om onder de spelers op te vallen met jouw bedrijf!
Heb jij een eigen bedrijf of ben jij werkzaam bij een bedrijf dat bekend is met sponsoring en wil je ons
hierbij helpen? Stuur dan een mail naar: m.vanderaa@fontys.nl . Iedere vorm van sponsoring is wenselijk,
(klein) geldbedrag of in gadgets/goederen.

Telborden
Verzoek aan de competitiespelers, senioren en jeugd, om vooral voorzichtig mat de telborden om te
springen. Dus niet neergooien. Deze borden zijn KOSTBAAR en naar telkens weer blijkt, KWETSBAAR.
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Mutaties ledenbestand

Verjaardagen
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Nationale Sportweek 2015
Een zichzelf respecterende sportclub als B.C. Goirle mag niet ontbreken op het lokale evenement, dat in de
gemeente Goirle is georganiseerd in het kader van de Nationale Sportweek 2015. De Nationale Sportweek
is een landelijk evenement, waarin een hele week sport en bewegen centraal staat en dat sluit prima aan
bij ons streven om nieuwe leden te werven. Het thema van de Nationale Sportweek 2015 is ‘Ik neem je
mee’. Vanuit dit thema worden sporters opgeroepen om een sportmaatje mee te nemen naar hun
sportvereniging of sportactiviteit. Dat kan het klasgenootje zijn, een vriendje, de buurjongen of het
buurmeisje, maar ook de collega, de buurtgenoot of een kennis die moet worden aangespoord om te
sporten en te bewegen.
Het bestuur heeft ons aangemeld en bijgevolg :
 staat B.C. Goirle vermeld op de poster die
daarvoor is opgesteld (gepubliceerd in het
Goirles Belang)
 hebben we we een open avond voor senioren
gehouden op woensdag 22 april
 Hebben we we een open avond voor junioren
gehouden op vrijdag 24 april
 waren we vertegenwoordigd op het
evenement in de Fraterstuin op vrijdag 17 april
De afvaardiging bestond uit Elke Wolfswinkel en Jan
van Eijck. Zij hebben met flyers en demomateriaal
geprobeerd zoveel mogelijk bezoekers te overtuigen
van het mooie van onze sport.
Helaas bleek na de uitreiking van de prijzen aan de
winnaars van de Rode Kruis Wandel- en Puzzeltocht
door en sportwethouder Sperber en de prijzen van het
Schoolvoetbaltoernooi door Joris Mathijsen het
publiek fors te zijn uitgedund. We kunnen er dan ook
geen wonderen van verwachten.
Maar we waren er wel en, Elke, het was gezellig !!

Training
De laatste tijd blijkt het bezoek aan de training op woensdagavond drastisch terug te lopen zowel door
senioren als jeugdleden. Dit leidt tot irritatie bij zowel trainer als degenen, die wel aanwezig zijn. Er kunnen
altijd gegronde redenen voor afwezigheid zijn, maar in dat geval is een bericht van verhindering wel op zijn
plaats. Bedenk, dat het voorbereiden van de training de nodige moeite kost. Laat dit dus niet te
gemakkelijk passeren.
Zoals eerder gezegd; volgend seizoen begint ook de training op woensdagavond om 20:00 uur.
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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

Tweede Klasse - Poule 2 :
Team Goirle 2:
Nancy van Rijswijk – Mandy van Tol - Ilona van Nieuwburg
Berrie van Nieuwburg – Frank Geerts – Victor Vredenberg
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Vierde Klasse Poule 3 :
Team Goirle 3:
Liesbeth Lammers – Jeanette Pijnenburg
Pieter Johanns – Marcel Tuerlings

Vijfde Klasse Poule 2 :
Team Goirle 4:
Yvonne Gatzen – Ine Tacken
Pierre Schuurmans – Mark Zaal
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Indeellijst mei - juni 2015
Dit zijn de indelers op woensdagavond voor de komende maanden, zoals ingepland door Monique Wolfswinkel.
Bij verhindering graag tijdig vervanging regelen.

6-mei
13-mei
20-mei
27-mei
3-jun
10-jun
17-jun
24-jun

Teun
Berrie
Ilona
Michel
Nancy
Patrick
Ine
Vacant

de
van
van
van

Kock
Nieuwburg
Nieuwburg-Lemmers
Zoontjens
Rijswijk
Zijlstra
Tacken

t.d.kock@gmail.com
berrie.van.nieuwburg@home.nl
iamlemmers@hotmail.com
mzoontjens@gmail.com
(LET OP ; GEWIJZIGD)
autorijschoolnancy@home.nl
ienpzijlstra@gmail.com
tacken60@hotmail.com

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


20/21 juni 2015

TFS'57 Cooling Down

Categorieën 1-4-6-8
Sportcentrum De Karmel
Bergen op Zoom
Zie ook de website http://badmintonnederland.toernooi.nl voor een compleet toernooi-overzicht.

Agenda
Algemeen : Voor alle kalendergegevens : zie de website
Voor alle thuis- en uitwedstrijden van :
Midweekcompetitie
Zodra speeldata bekend zijn:
Minicompetitie

B.C. Goirle 1-2-3-4

ZIE DE WEBSITE / kalender

B.C. Goirle (3 teams)

ZIE DE WEBSITE / kalender

1 mei 2015
8 mei 2015
15 mei 2015
25 mei 2015
5 juni 2015

GEEN Jeugd ivm meivakantie
GEEN Jeugd ivm meivakantie
GEEN Jeugd ivm meivakantie
GEEN Senioren maandag ivm 2e Pinksterdag
SLOTAVOND Jeugd

12 juni 2015

FRIDAY NIGHT TOERNOOI

24 juni 2015
13 juli 2015

SLOTAVOND Senioren woensdag
SLOTOCHTEND Senioren maandag
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