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Personele problemen
Jeugdcoordinator :Dringende oproep :mochten er leden, huidige begeleiders of ouders
van jeugdleden zijn, die ervoor voelen om de taak van Tineke over nemen, danwel daarvoor een kandidaat
weten, dan wil het bestuur dat natuurlijk graag horen.

Trainer :
Verschillende kandidaten zijn door de vereniging benaderd, echter zonder succes. Voor het lopende
seizoen moeten we er vanuit gaan, dat er geen trainer meer beschikbaar zal zijn. De leden, die voor het
gehele seizoen de toeslag op de contributie hebben betaald zullen daarvan de helft gerestitueerd krijgen.

Algemene Leden Vergadering
Belangrijkste punten uit de ALV van 23 maart 2016 :
 Benoeming Tim Lemmens als bestuurslid (Recreatie (woensdag) en website) akkoord.
 Kascommissie 2016 : Jeltje de Kock en Is de Regt.
 Bijdrage jeugd voor regiocompetitie 2016-2017 : € 15,=.
 Voor jeugdspelers regiocompetitie wordt samenwerkingsverband gezocht met BC Bavel (BC
Reeshof is afgevallen).
 Met ingang van 2016-2017 worden de banen 9-12 niet meer gehuurd.
 Regiocompetitie 2016-2017 spelen we weer op acht banen in De Haspel .
 Toeslag training seizoen 2015-2016 wordt voor de helft gerestitueerd
 Voorraad rode jeugdshirts wordt in 2017 volledig afgewaardeerd.
 Voorraad veren shuttles wordt verkocht
 Indeelsysteem : De voor- en tegenstemmers hielden elkaar in evenwicht. Aan het eind van dit
seizoen wordt opnieuw geëvalueerd en besloten.
 Resultaat 2016 beinvloed door subsidie Gemeente Goirle.
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Friday Night Toernooi
Vrijdagavond 8 juli 2016 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
Wanneer je graag wilt meedoen, maar nog geen partner hebt, mag je je ook als individu inschrijven, wij
zullen proberen dan een leuke match voor je te maken!
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 15 juni 2016 of tot het vol zit. Let op! Dit
jaar hebben we wederom 7 banen, dus wees er snel bij!
Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulier (zie je eigen mail) in te vullen en te mailen naar:
m.vanderaa@fontys.nl

Fons van Dijck, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Op basis van een imposante lijst van verdienstelijkheden met
name voor de Gemeente Goirle heeft het de koning
behaagt…….
Fons is één van regelmatige maandagochtendspelers in de
Frankenhal. Alleen al voor het feit, dat we na het spelen
tegenwoordig, dankzij Fons toch de ochtend kunnen besluiten
met een kop koffie zou hij al een onderscheiding mogen
krijgen.
Terecht heeft het bestuur Fons gefeliciteerd met deze
onderscheiding !!
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Samenwerking BC Goirle / BC Bavel
Teneinde de jeugdleden van zowel BC Goirle (meer jongens) en BC Bavel (meer meisjes) in de
regiocompetitie 2016-2017 zoveel mogelijk aan hun trekken te kunnen laten komen is deze samenwerking
gezocht. Het resultaat daarvan is de vorming van drie gecombineerde teams, die alle drie onder naam
“Goirle-Bavel” zullen optreden. Eén team schrijven wij in, twee worden door Bavel aangemeld.
Inschrijfkosten worden onderling verrekend.
Op deze manier zullen twee U13-teams en één U15-team ontstaan.

Verjaardagen
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Mutaties ledenbestand

Minicompetitie 2016
Voor zover verwerkt op de website van de minicompetitie zijn dit de uitslagen :
BC Reeshof 2

-

BC Goirle 1

6-2

Totaal partijen voor/tegen :
BC Reeshof 5
BCO 2

-

2-6
BC Goirle 2
BC Goirle 2

3-5
5-3

Totaal partijen voor/tegen :
BC Goirle 3
BC Reeshof 3
BCO 2

-

8-8
BC Reeshof 5
BC Goirle 3
BC Goirle 3

1-7
5-3
3-5

Totaal partijen voor/tegen :
BC Goirle 4
BC Goirle 4
BC Reeshof 8

-

9-15
BC Drunen 1
BC High Speed 1
BC Goirle 4

5-3
7-1
1-7

Totaal partijen voor/tegen :

19-5
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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

Eerste Klasse - Poule 1 :
Team Goirle 2:
Mandy van Tol - Ilona van Nieuwburg – Saskia Jacobs - 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

Vierde Klasse Poule 1 :
Team Goirle 4:
Yvonne Gatzen – Ine Tacken - Pierre Schuurmans – Mark Zaal – Jorrit Peters

6

Indeellijst
4-5-2016
11-5-2016
18-5-2016
25-5-2016
1-6-2016
8-6-2016
15-6-2016
22-6-2016
29-6-2016

Ronald Westland
Berrie van Nieuwburg
Ilona van Nieuwburg-Lemmers
Charlotte van Alphen
Martijn Menting
Roland Brans
Is de Regt
Jessica Spijkers
Reginald Melchers

r.westland@home.nl
berrievannieuwburg@gmail.com
iamlemmers@hotmail.com
lotvanal@gmail.com
martijnmenting@hotmail.com
roland.brans@hotmail.com
isderegt@home.nl
jess71heart@gmail.com
r.melchers@hotmail.com

Toernooien
De volgende uitnodigingen zijn ontvangen :
28 mei 2016 Badmintonplanet Eind-Best toernooi 2016

Sporthal Naastenbest

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 :
Regiocompetitie
Midweekcompetitie
Minicompetitie

B.C. Goirle 1 en Herenteam
B.C. Goirle 1-2-3-4
B.C. Goirle (4 teams)

25 april 2016
27 april 2016
29 april 2016
2 mei 2016
6 mei 2016
16 mei 2016
24 juni 2016
29 juni 2016
18 juli 2016

GEEN Senioren maandag ivm meivakantie
GEEN Senioren woensdag ivm Koningsdag
GEEN Jeugd ivm meivakantie
GEEN Senioren maandag ivm meivakantie
GEEN Jeugd ivm meivakantie
e
GEEN Senioren maandag ivm 2 Pinksterdag
Laatste speeldag jeugd
Laatste speeldag Senioren woensdag
Laatste speeldag Senioren maandag
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ZIE DE WEBSITE / kalender
ZIE DE WEBSITE / kalender
ZIE DE WEBSITE / kalender

