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Met blijdschap geven wij kennis…..
Hoe kan het lopen in het leven. Op 1 oktober en 3 november
hebben de zusjes Charlotte en Jessica van Alphen allebei het
leven geschonken aan een zoontje.
Namens de vereniging gaan de felicitaties uit naar Charlotte
en Bjorn als nieuwbakken ouders van Oscar. En naar Jessica
en Michael in verband met de geboorte van Tom.
Tom heeft al een grotere broer Thijs.

Bij navraag bij oma Liesbeth en opa Johan van Alphen is gebleken,
dat de beide moeders en hun zoontjes het goed maken.
Uiteraard ook de felicitaties voor Liesbeth en Johan.
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Contributie 2020-2021
Teneinde de leden gedeeltelijk te kunnen compenseren heeft de penningmeester op 12 oktober verzocht om
een eerste termijn over te maken van de contributie 2020-2021. Daarmee int de vereniging :




4/10 van de jaarcontributie voor september-december 2020
de bondscontributie voor zover van toepassing (€ 14.55 zover nu bekend)
een kleine vooruitbetaling januari-juli 2021

Daarmee ontstaat ruimte om de tweede termijn te gebruiken voor compensatie van de niet gespeelde
dagen, voor zover mogelijk. De vooruitzichten zijn op dit moment duidelijk gunstiger dan in vorige
nieuwsbrief.
Van de leden, die er voor kiezen de volledige contributie te betalen neemt het bestuur aan, dat van
compensatie wordt afgezien (tenzij duidelijk anderszins aangegeven).
In het verzoek van 12 oktober is geen betalingstermijn vermeld. Alsnog wordt hierbij verzocht uiterlijk 13
november (de eerste termijn) over te maken. Zie hiervoor de bedoelde mail.
Op dit moment heeft ongeveer de helft van de leden aan dit verzoek voldaan. Vandaar……

Corona - Betreffende De Haspel
Met enige vertraging in verband met renoveren van het plafond van De Haspel zijn de woensdagrecreanten
op 9 september aan het nieuwe seizoen begonnen. De jeugd twee dagen later op 11 september.
Uiteraard coronaproof (op basis persconferentie regering van 13 oktober):





In de gang is een mondkapje verplicht; in de zaal mag dat af.
De 1½ meter moet gerespecteerd worden, overal, in de gang en in de zaal.
Kleedkamers en douches zijn gesloten.
Er mogen alleen enkelpartijtjes worden gespeeld en er mag één uur niet gewisseld worden.

Voor dat laatste punt is er te weinig draagvlak en dat heeft er toe geleid, dat naar aanleiding van genoemde
persconferentie het bestuur tot nader order met ingang van 21 oktober de woensdagavond heeft stilgelegd.
Of we de per die datum niet gespeelde uren wel of niet met de gemeente Goirle moeten afrekenen moet
nog duidelijk worden.
Wèl is er een uitspraak van de gemeente wat betreft de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 ; de zaalhuur, die
we over deze drie maanden hebben betaald, hebben we gecompenseerd gekregen. De huur van 1 juni tot
begin juli is dus wel betaald.
Weliswaar hebben we gedurende bijna vier maanden geen gebruik gemaakt van De Haspel, maar toch is het
bestuur positief verrast door deze tegemoetkoming.
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Corona - Betreffende De Vendelier
Ook op maandag is er met ingang van 27 juli weer gespeeld, ook hier rekening houdend net het door S.A.R.S
(Stichting Accommodatie Red Star) afgegeven coronaprotocol.
Maar ook hier zijn we met ingang van 19 oktober gestopt; enkelpartijen hebben niet de voorkeur van onze
wat grijzere leden. Begrijpelijk.
Wat compensatie van zaalhuur betreft is hier nog geen duidelijkheid. Desgevraagd is hier nog geen reactie op
ontvangen.

Stichting Leergeld
Gezinnen die rond moeten komen van een laag besteedbaar inkomen kunnen een beroep doen op Stichting
Leergeld Goirle en Riel.
Sport is van groot belang om erbij te horen, om te leren omgaan met elkaar. Kinderen leren zo ook omgaan
met winnen en verliezen. Stichting Leergeld heeft al veel gezinnen kunnen helpen met het betalen van de
contributie van een sportclub en soms is ook steun mogelijk bij de aanschaf van kleding of materialen, nodig
voor het sporten.
Aanvragen
De aanvraag komt binnen bij Stichting Leergeld Goirle en Riel. Die kan worden ingediend via de website,
telefonisch, per e-mail of schriftelijk door ouders of door de wettelijk vertegenwoordiger. Desgewenst kan
Badmintonclub Goirle het verzoek ondersteunen met een faktuur.
Uiteraard zal één en ander vertrouwelijk worden behandeld.

Website
De website heeft een paar aanpassingen ondergaan :
Nieuws :
de nieuwsbrief van Badminton Nederland is vervangen door een verwijzing naar de
blog van de bond.
Kalender :
is weer in ere hersteld.
Contact :
contactformulier is gelinkd aan BCGoirle@gmail.com

Grote Club Aktie
Onze jeugdleden zijn nog druk bezig met de verkoop van loten
voor de Grote Clubactie. Met de opbrengst hiervan kunnen we
jeugdactiviteiten met meer budget organiseren.
Wilt u onze club ook steunen? U kunt ook online een lot kopen
via https://lot.clubactie.nl/lot/badmintonclub-goirle/447067
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Mutaties ledenbestand

Doorstart Sjors Sportief (bron : Brabants Dagblad 20 oktober 2020)
Het 68 pagina's tellende boekje Sjors Sportief en Sjors Creatief wordt dit jaar toch op basisscholen in Goirle
en Riel verspreid. Dat zegt initiatiefnemer Gijs van der Lee. Het boekje staat vol met informatie over
sportverenigingen en culturele activiteiten in de gemeente en biedt tips over proeflessen.
Sjors Sportief wordt al acht jaar in Goirle verspreid. Het boekje verscheen voor het eerst in Goirle, Landerd
en Graven, inmiddels al in 126 gemeenten, met toegesneden informatie over verenigingen in die dorpen. Dit
jaar besloot de gemeente Goirle om geen geld beschikbaar te stellen, het gaat daar financieel niet voor de
wind. Er zouden al 561 aanmeldingen zijn voor Sjors Sportief en 294 voor Sjors Creatief. Volgens Van de Lee
staat Goirle nu in de top 3 van de deelnemende gemeenten.
BC Goirle nodigt de aanmeldertjes uit op 6 en 13 november (onder voorbehoud van Coronabeperkingen)
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Sportakkoord Goirle
Op 7 september heeft een overleg plaatsgevonden tussen de Gemeente Goirle en de lokale
sportverenigingen. Arnold van Zundert heeft daar Badmintonclub Goirle vertegenwoordigd.
Doel van de meeting was om voor Goirle inhoud te geven aan een Sportakkoord.
In juni 2018 hebben een groot aantal organisaties van binnen en buiten de sport het Nationaal
Sportakkoord Sport Verenigt Nederland ondertekend. Met sportakkoord moet worden bereikt, dat iedereen
plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een
leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.
Het ministerie van VWS is vanuit het regeerakkoord initiatiefnemer, de sport zelf (vertegenwoordigd door
NOC*NSF), de gemeenten en de rijksoverheid zijn kernpartner in het akkoord.
Het sportakkoord kent zes inhoudelijke ambities:


Inclusieve sport: iedereen moet kunnen sporten, ook diegenen die afstand tot sport ervaren door een
handicap, armoede of eenzaamheid.



Duurzame infrastructuur: de sportaccommodaties in Nederland gaan we, met behoud van kwaliteit en
dichtheid, verduurzamen.



Vitale aanbieders: om sport op een goede manier te kunnen blijven aanbieden ondersteunen we
verenigingen en andere aanbieders bij de doorontwikkeling van hun organisatie en aanbod.



Positieve sportcultuur: sportverenigingen ondersteunen we bij het creëren of behouden van een positieve
cultuur waar ongewenst gedrag niet voorkomt.



Vaardig bewegen: we werken met vele partners aan het terugdringen van de bewegingsarmoede bij onze
kinderen en jongeren; op school, bij de club, in de kinderopvang en in de buurt.



Topsport die inspireert: door blijvend te presteren inspireren we Nederland met mooie topsportprestaties.

Regiocompetitie 2020-2021
Sinds een paar jaar werkt BC Goirle op het gebied van de regio-jeugdcompetitie samen met BC Bavel. Voor
enkele teams levert Bavel de meisjes; wij de jongens. Hoe het dit seizoen gaat lopen met deze competitie is
door Corona onduidelijk, maar vooralsnog zijn ingedeeld in :
BC Bavel – team 4 – klasse <19 :

Ruben Schroot - Tijn Berens

BC Bavel – team 5 – klasse <19 :

Timme van Beurden - Julian Schroot - Luuk Berens

Midweekcompetitie
Door Corona ligt momenteel ook deze competitie stil.
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Nieuwe outfit Jeugdvrijwilligers
Dankzij het feit, dat Eeke van Beurden vorig jaar de
stimuleringsprijs voor jonge vrijwilligers van de Gemeente
Goirle in ontvangst mocht nemen, kunnen de
jeugdvrijwilligers nu uitstekend voor de dag komen

Agenda
We houden iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen i.v.m. Corona

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