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Nieuwe shirts BC Goirle
Alle leden, die middels de invullijst in de zaal een shirt hebben
besteld hebben een mailtje ontvangen met het verzoek de
kosten over te maken naar IBAN NL 27ABNA0428130623.
Pas als alle shirts betaald zouden zijn, zou de order in totaliteit
worden geplaatst bij de leverancier.
Dat is inmiddels gebeurd. Er wordt dus aan gewerkt.

Jeugd - Minicompetitie
Bij de jeugd bestaat wederom de mogelijkheid deel te nemen aan de minicompetitie in het voorjaar 2016.
Deze competitie wordt gespeeld tussen februari en mei.
De thuiswedstrijden worden op vrijdagavond gespeeld, bij de uitwedstrijden hangt dit af van de speeldag van
de tegenstander. Je speelt 8/10 wedstrijden (dus per tegenstander 1 keer thuiswedstrijd en 1 keer
uitwedstrijd).
De minicompetitie is niet alleen bedoeld voor “ervaren” badmintonspelers. Ook beginnende recreatieve
jeugdleden kunnen deelnemen, zodat zij ook weten hoe de badmintonsport is in wedstrijdverband. De
organisatie van de mini-competitie verloopt soepeler dan de bondscompetitie, maar natuurlijk worden ook
hier de offciële spelregels gehanteerd.
Wil jij ook meedoen? Dan moet je je uiterlijk 15-11-15 hiervoor opgeven bij de jeugdbegeleiding.
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Badmintonhuwelijk
Het blijven zeldzame gebeurtenissen, maar op 21 oktober zijn er weer eens twee leden van BC Goirle met
elkaar de huwelijksboot ingestapt. Mira van Gulik en Eddy Voll, beiden maandagochtendbadmintonners,
hebben elkaar op vrijdag 2 oktober het ja-woord gegeven. En daar horen uiteraard de felicitaties van de hele
club bij.

Naar aanleiding van het huwelijk van Mira en Eddy heeft de (bijna) voltallige maandochtendgroep op de
hobbyzolder van De Deel aan de koffie met appelflappen gezeten. Dat betekent in dit geval 23 deelnemers.
Met dank aan het bruidspaar; het heeft gesmaakt! Uiteraard is er door de vereniging een kleine attentie
overhandigd.
De foto's geven een beeld van dit feestje. Maak dus niet de denkfout, dat dit foto's van de ALV zijn..........

Grote Club Aktie
Om de vereniging een financieel extraatje te bezorgen hebben we dit jaar deelgenomen aan de
Grote Club Aktie. Er zijn honderd loten ingekocht en naar het zich laat aanzien zijn deze allemaal
doorverkocht door de jeugdleden en door Monique Wolfswinkel. Dat wordt een inkomstenpost van
per saldo rond € 230. Mooi!
Met dank aan de jeugd, Monique en de afnemers van de loten.
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Facebook
Rondom het 40-jarig bestaan van Badmintonclub Goirle in 2014 is voor het eerst een Facebookpagina
gelanceerd. Sinds maart van dit jaar proberen we die zo veel mogelijk leven in te blazen en op die manier
wetenswaardigheden met de (oud-)leden en overige geïnteresseerden uit te wisselen.
Het bestuur weet niet wie er binnen de vereniging een eigen Facebookpagina heeft. Meld je daarom zelf aan
met een vriendenverzoek. Via-via weten we een veel grotere kring te bereiken via Facebook, dan met de tot
nu toe gebruikte middelen als Nieuwsbrief , website en Goirles Belang mogelijk is.
Dus :

DOEN !!

Mutaties ledenbestand

3

Verjaardagen

Personele problemen
Twee van onze prominente vrijwilligers hebben aangegeven te willen stoppen met hun aktiviteiten voor
B.C. Goirle. Het betreft de coördinator van de jeugdaktiviteiten, Tineke de Beer-van Akkerveeken (tevens
bestuursfunctie) en de trainer van de senioren. Beiden willen aan het eind van dit seizoen respektievelijk
het einde van de regiocompetitie hun werkzaamheden beëindigen.
Voorop staat uiteraard, dat we hen beiden zeer erkentelijk zijn voor hun inspanningen. Anderzijds gaat dit
natuurlijk een agendapunt voor de eerstvolgende bestuursvergadering vormen.
Mochten er leden of ouders van jeugdleden zijn, die ervoor voelen om één van de taken over nemen,
danwel daarvoor een kandidaat weten, dan wil het bestuur dat natuurlijk graag horen.

Algemene Leden Vergadering
De ALV over 2015 is vastgesteld op woensdag 23 maart 2016.
Die kunnen we allemaal vast in de agenda zetten, toch??
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Evenement 20 januari 2016
Op deze dag is de Haspel niet beschikbaar vanwege het jaarlijkse tonpraoten. Het bestuur zou op die dag
een alternatief evenement willen organiseren op een andere lokatie. Echter tot dusver is er geen andere
hal beschikbaar. Wordt (misschien) vervolgd……

RegioCompetitie NoordBrabant : seizoen 2015-2016
Dit zijn de tussenstanden (Bron : toernooi.nl) :

Team 1: 1e klasse
Jorg van Eijck - Bram Aarts - Brigit van Nistelrooij – Nancy van Rijswijk

Herenteam: 2e klasse
Tim Lemmens - Teun de Kock - Jaap van den Dries – Frank Geerts
(Tom van Gestel - Jan van Eijck langdurig niet beschikbaar)

5

Team Jongens U13 Afdeling 1
Luuk Berens – Timme van Beurden – Julian Schroot – Joep Strooper

LET OP ; wijziging programma herenteam
BC LIESHOUT M1 - BC GOIRLE M1 wordt NiET op 13 december gespeeld, maar op woensdag 2 december
(19:30 uur)

Regio Noord Brabant Midweek Competitie 2015-2016 ((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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Eerste Klasse - Poule 1 :
Team Goirle 2:
Mandy van Tol - Ilona van Nieuwburg - Berrie van Nieuwburg - Frank Geerts

Vierde Klasse Poule 3 :
Team Goirle 3:
Liesbeth Lammers – Jeanette Pijnenburg - Pieter Johanns – Marcel Tuerlings

Vierde Klasse Poule 1 :
Team Goirle 4:
Yvonne Gatzen – Ine Tacken - Pierre Schuurmans – Mark Zaal
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Toernooien
Er liggen op dit moment geen uuitnodigingen voor toernooien.
Zie ook de website http://badmintonnederland.toernooi.nl voor een compleet toernooi-overzicht.

Indeellijst
4-11-2015
11-11-2015
18-11-2015
25-11-2015
2-12-2015
9-12-2015
16-12-2015
23-12-2015
30-12-2015

Peter Krijnen
Jan van Eijck
Lèneke van Eijck
Mark Zaal
Ine Tacken
Frank de Bont
Jack Gulden
Teun de Kock
Monique Wolfswinkel

pjkrijnen@hetnet.nl
j.vaneijck@home.nl
j.vaneijck@home.nl
mimazaal@ziggo.nl
tacken60@hotmail.com
frank.de.bont@core-vision.nl
jjcgulden@gmail.com
t.d.kock@gmail.com
m.vanderaa@fontys.nl

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

B.C. Goirle 1-M1-JU13
B.C. Goirle 1-2-3-4

ZIE DE WEBSITE / kalender
ZIE DE WEBSITE / kalender

B.C. Goirle (? teams)

ZIE DE WEBSITE / kalender

27 november 2015
10 december 2015
21 december 2015
25 december 2015
28 december 2015
1 januari 2016

GEEN Jeugd ivm Teejatershow
Trekking Grote Club Aktie
GEEN Senioren maandag ivm kerstvakantie
GEEN Jeugd ivm kerstvakantie
GEEN Senioren maandag ivm kerstvkantie
GEEN Jeugd ivm kerstvakantie
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