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Privacy wetgeving
Op de eerste speelavond, 22 augustus, van het seizoen 2018-2019 heeft tijdens de in vorige nieuwsbrief
aangekondigde bijzondere ALV de vereniging zich akkoord verklaard met het herziene Huishoudelijk
Regelement en Privacy Verklaring. Aanpassingen hebben plaatsgevonden naar aanleiding van nieuwe,
strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Voorzitster Monique Wolfswinkel heeft de wijzigingen toegelicht en daar
goedkeuring van de leden op gekregen.
Naar aanleiding van e.e.a. is de website inmiddels aangepast :
 Het herziene Huishoudelijk Reglement is verwerkt ; zie Algemeen/Clubregels/Reglement
 Het Privacy Statement is verwerkt ; zie Algemeen/Clubregels/Wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
 Het herziene inschrijfformulier is opgenomen. Zie Algemeen/Lid worden?
In het kader van de zelfde wetgeving heeft Teun de Kock (secretaris) mails uitgestuurd naar :
 Seniorleden
 Ouders van jeugdleden
 Vrijwilligers
om goed- of afkeuring vast te leggen ten aanzien van het gebruik door Badmintonclub Goirle van
herkenbaar beeldmateriaal op website, nieuwsbrief etc.
Dit verzoek heeft de secretaris later laten volgen door een herinnering aan degenen, die nog niet
gereageerd hadden.
Desondanks missen we op dit moment nog van 20 leden een reactie. En die willen we graag alsnog
ontvangen. Bij het uitblijven van antwoorden vóór 15 november zullen we dat als een goedkeuring
interpreteren.
Op de laatste pagina wordt de mogelijkheid geboden om af te melden voor deze nieuwsbrief.
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Mutaties ledenbestand
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Contributie 2018-2019
De contributie loopt geleidelijk binnen en dus is de volgende opmerking nog maar voor een aantal
leden bestemd. Het zou handig zijn als in de omschrijving van de banktransfer voor- en
achternaam van degene namens wie betaald wordt, opgenomen wordt. Er zijn al meerdere
puzzeltjes binnengekomen.

Minicompetitie
De minicompetitie is voor het nieuwe seizoen omgedoopt tot BRAVO-competitie.
Monique Wolfswinkel heeft de coördinatie voor BC Goirle overgenomen van Jan van Beurden.

Indeellijst woensdag
Tim Lemmens heeft de gekende lijst weer samengesteld voor het nieuwe seizoen en aan de
woensdag-senioren toegezonden. Niet iedereen heeft zijn/haar indeelbeurt blijkbaar in de agenda
gezet. Af en toe moet er worden geȉmproviseerd.
Het verzoek is derhalve om die indeelbeurt vast te leggen en op de bedoelde datum op tijd in De
Haspel aanwezig te zijn. Bij verhindering zoekt de indeler van dienst zelf een vervanger.
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Grote Club Aktie
De verkoop loopt dit jaar wat moeizaam. Er zijn 150 loten ingekocht, waarvan er nog 10 en
mogelijk wat meer nog onverkocht zijn.
Ondanks de toezegging in de vorige nieuwsbrief kan op dit moment het resultaat nog niet definitief
worden gegeven. Liefhebbers voor de resterende loten kunnen zich bij Monique Wolfswinkel
vervoegen.

Midweekcompetitie
BC Goirle 1 :

Monique Wolfswinkel
Patrick Zijlstra

Jeltje de Kock
Rob van der Hout

BC Goirle 2 :

Liesbeth Lammers
Marcel Tuerlings
Rick de Keijzer

Jeanette Pijnenburg
Pieter Johanns

BC Goirle 3 :

Anika van Lier
Mark Zaal

Ine Tacken
Pierre Schuurmans

Maandagochtendbadminton
In De Vendelier spelen we momenteel met 26 leden, waarvan er dit seizoen gemiddeld 17 aanwezig
zijn geweest. Op dit momoent is er dus geen enkele aanleiding om de ledenstop te handhaven; er
kunnen nog wat leden bij.

Competitie Regio 2018 – 2019 – senioren
Herenteam :

Jaap van den Dries
Teun de Kock

Tim Lemmens
Jan van Eijck
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Tom van Gestel

Competitie Regio 2018 – 2019 – jeugd
Zoals in het seizoen 2017-2018 hebben we weer een samenwerkingsverband met BC Bavel voor
het nieuwe seizoen 2018-2019. Een aantal van onze jeugdleden spelen mee met BC Bavel-teams.
Bavel U15-1 :

Timme van Beurden
Julian Schroot
Ymke Aarden

BC Goirle
BC Goirle
BC Bavel

Lesley Lan
BC Bavel
Ruben Schroot BC Goirle
Evelien Aerts BC Bavel

Bavel U15-2 :

Timme van Beurden
Joy van der Made
Lise Mosies

BC Goirle
BC Bavel
BC Bavel

Tijn Dodemont BC Bavel
Ruben Schroot BC Goirle
Iris Vat
BC Bavel
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Bavel U17-1 :

Luuk Berens
Daan Wijngaard
Eva Wanders

BC Goirle
BC Bavel
BC Bavel

Freek Roovers BC Bavel
Kristin Mosies BC Bavel

Toernooien
24-25 november 2018 Brabantse Badmintonkampioenschappen 2018
5 januari 2019
Badmintonplanet Start-Best Toernooi 2019

Oosterhout
Best

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 M1 en Jeugdteams
B.C. Goirle 1-2-3
B.C. Goirle 1-2-3-4-5-6

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

26 december 2018
28 december 2018
4 januari 2019
16 januari 2019

Geen Senioren Woensdag (2e Kerstdag)
GEEN Jeugd ivm kerstvakantie
GEEN Jeugd ivm kerstvakantie
GEEN Senioren Woensdag ivm Tonpraoten

Afmelden voor deze nieuwsbrief? Mail naar j.vaneijck@home.nl
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