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Stimuleringsprijs Jonge Vrijwilliger 2019
Op 6 december zijn in Cultureel Centrum Jan van
Besouw in Goirle de jaarlijkse Vrijwilligers van het
Jaar gehuldigd. Daarnaast wordt ook één
stimuleringsprijs uitgereikt aan een veelbelovende
jongere, die zich in 2019 verdienstelijk heeft
gemaakt voor de samenleving, op; welk gebied dan
ook.
Die eer valt dit jaar Eeke van Beurden ten deel voor
haar inzet voor de jeugdleden van BC Goirle
wekelijks op iedere vrijdagavond. Terechte keuze!

Eeke, van harte gefeliciteerd !!!!
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Badmintonclub Goirle 45 jaar
De vereniging is opgericht op 1 augustus 1974. Dus hadden we bij het begin
van het lopende seizoen 45 jaar op de teller staan. Geen groots kroonjaar,
maar evengoed ziet het bestuur er een aanleiding in om dit feit op een
bescheiden manier te onderstrepen.
We hebben de Sint verzocht om alle jeugdleden een choco-puzzel uit te reiken
en de seniorenleden van zowel de maandag als de woensdag een
chocoladeletter. En de Sint is ook de beheerders van De Haspel en De Vendelier niet vergeten.

Samenstelling Bestuur
Volgens het rooster van aftreden loopt in 2020 de termijn af voor :
 Teun de Kock, Secretaris
 Tim Lemmens, Recreatiecoördinator
Teun en Tim hebben op voorhand al aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn.
We zitten nog royaal voor de volgend Algemene Leden Vergadering van 18 maart 2020 (19:30 uur),
maar het bestuur wil niet wachten met het zoeken naar één of twee kandidaten. Daarbij wordt de
mogelijkheid van een gecombineerde bestuursfunctie voor één persoon niet uitgesloten.
Om een beeld te geven van wat er van de kandidaten verwacht wordt, hieronder de beschrijving van
beide functies (zie eventueel ook de website : Algemeen/Clubregels/ Huishoudelijk reglement BC
Goirle – Aanhangsel 2019-2020) :
De taak van de secretaris (M/V) omvat :
 het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur.
 de opstelling en verzending van de agenda voor de Bestuursvergaderingen en de Algemene
Ledenvergadering in overleg met de voorzitter;
 de opstelling van het Jaarverslag van de secretaris;
 het voeren van correspondentie namens de vereniging, alsmede registratie van inkomende en
uitgaande stukken;
De taken van de Recreantencoördinator :
 de verzorging van de speelavonden voor recreatieve leden door m.n. de indeellijst
 de begeleiding van nieuwe recreatieve leden.
 het faciliteren van de recreatiecompetitie met name het verzorgen van de hiermee verband
houdende correspondentie en zaalhuur
 de evaluatie aan het eind van het seizoen en het rapporteren daarvan aan het Bestuur en de
Algemene Ledenvergadering.
Voor de goede orde; er wordt slechts een paar keer per jaar vergaderd. Veel lopende zaken worden
ad hoc via onderlinge mail opgelost.
De vraag zal duidelijk zijn: wie is bereid plaats te nemen in het bestuur?
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Zwarte Pietenavond
Vrijdag 29 november werd de jeugd van BC Goirle verrast door twee
Zwarte Pieten. Het was sowieso al een aparte trainingsavond met
allemaal spellen met een handicap. Met een goed gevulde hand met
strooigoed en een chocolade cadeau vanuit het bestuur omdat BC
Goirle dit jaar 45 jaar bestaat, gingen allen kinderen tevreden weer
naar huis.
Voor zover bekend is er niemand afgevoerd naar Spanje en dat is
mooi; we willen alle jeugdleden graag iedere week de banen van De
Haspel zien bezetten.

Mutaties ledenbestand
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Grote Club Aktie
De cheque met eindresultaat van de Grote Club Aktie is binnen.
Na aftrek van kosten blijkt de verkoop van ruim 180 loten voor Badmintonclub Goirle een resultaat te
hebben opgeleverd van € 433,60 en dat is een nieuw record! SUPER!! Lotenverkopers bedankt.
De trekking heeft inmiddels plaatsgevonden op 11 december. De hoofdprijs is terecht gekomen in
Wijk bij Duurstede. Maar de andere prijzen? Wie weet…..

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Deze is bepaald op woensdag 18 maart 2020; aanvang 19:30 uur. Die mag dus alvast in de nieuwe
agenda van 2020. Te zijner tijd zullen daarvoor als gebruikelijk worden uitgenodigd :
 seniorleden maandag
 seniorleden woensdag
 ouders/ verzorgers van jeugdleden
 vrijwilligers van BC Goirle.

Midweekcompetitie (standen voor zover verwerkt op Toernooi.nl)
BC Goirle 1 :

Monique van der Aa - Jeltje de Kock
Patrick Zijlstra - Rob van der Hout

BC Goirle 2 :

Liesbeth Lammers - Jeanette Pijnenburg
Marcel Tuerlings - Pieter Johanns - Rick de Keijzer
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BC Goirle 3 :

Anika van Lier - Ine Tacken
Mark Zaal - Pierre Schuurmans

Jeugdcompetitie
BC Bavel J1 (<19) afdeling 1 ;

BC Bavel :
BC Goirle:

Freek Roovers-Tom Beijer-Kristin Mosies-Lise Mosies
Jasper van de Kerkhof

BC Bavel J3 (<17) afdeling 2 ;

BC Bavel :
BC Goirle:

Ymke Aarden-Evelien Aerts
Timme van Beurden-Luuk Berens-Julian Schroot
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BC Bavel J4 (<17) afdeling 1 ;

BC Bavel :
BC Goirle:

Vicky Koomans-Eva Wanders
Tijn Berens-Ruben Schroot

(Nog) Geen wedstrijdgegevens beschikbaar.

Agenda
25 december 2019
27 december 2019
1 januari 2020
3 januari 2020
15 januari 2020
17 januari 2020
14 februari 2020
21 februari 2020
28 februari 2020
18 maart 2020
6 juni 2020

GEEN Senioren Woensdag ivm Kerstmis
GEEN Jeugd ivm Kerstvakantie
GEEN Senioren Woensdag ivm Nieuwjaar
GEEN Jeugd ivm Kerstvakantie
Geen Senioren Woensdag ivm Tonproaten
Jeugd – Clubkampioenschappen
Jeugd - Vriendjes en vriendinnetjesavond
GEEN Jeugd ivm Voorjaarsvakantie
GEEN Jeugd ivm Voorjaarsvakantie
ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Jeugddag

HET BESTUUR WENST ALLE
LEDEN VAN
BADMINTONCLUB GOIRLE,
VRIJWILLIGERS,
OUDERS/VERZORGERS VAN
JEUGDLEDEN EN HUN
FAMILIE FIJNE KERSTDAGEN
EEN GELUKKIG EN GEZOND
2020
Afmelden voor deze nieuwsbrief? Mail naar j.vaneijck@home.nl
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