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Contributie 2021-2022 

 
Met een mail van 16 oktober heeft de penningmeester verzocht de contributie voor het seizoen 2021-2022 

uiterlijk 10 november over te maken. 

Enige toelichting daarbij ;  

Wat betreft De Haspel : de vereniging heeft van de gemeente Goirle over zowel het tweede halfjaar 2020 als 

het eerste halfjaar 2021 een restitutie ontvangen. Daarnaast hebben we doordat we niet konden spelen ook 

een substantieel bedrag over het eerste halfjaar 2021 niet hoeven te voldoen. 

Wat betreft De Vendelier : over zowel het tweede halfjaar 2020 een restitutie ontvangen. Daarnaast is 

doordat we niet konden spelen ook een bedrag over het eerste halfjaar 2021 niet gefaktureerd. 

 

Voor degenen, die het gehele seizoen 2020-2021 lid zijn geweest heeft dat geleid tot een interessante 

korting op de contributie voor het nieuwe seizoen. 

Concreet; 

Restitutie over 2020 is in de mail gespecificeerd als “CORONAKORTING 2020-2”, 

Restitutie over 2021 is in de mail gespecificeerd als “CORONAKORTING 2021-1”, 

Niet gefaktureerde zaalhuur is gespecificeerd als “CORONAKORTING 2021-2”. 

 

De toegekende kortingen : 

 

 
De bedoeling is om alle Corona-effecten in de boeken van het lopende jaar te verwerken en 2022 “zuiver” te 

houden. Maar ja, dat was ook de bedoeling in dit jaar……… 

Uiteraard wordt één en ander uitgebreid toegelicht in de ALV. 



2 
 

 
 

COVID 
 
Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van 2 november zal het bestuur in een afzonderlijke 
brief de woensdag en ouders van jeugdspelers inlichten over de gang van zaken met betrekking tot de 
controle op de QR-codes. 
 
Vanwege een verschillende relatie met de verhuurders van De Haspel en De Vendelier gaat een aangepaste 
brief uit naar de maandagspelers. 

 
 
Begeleiding jeugd 
 
Met ingang van het nieuwe seizoen hebben Patrick en Eeke van Beurden de rollen omgedraaid. 
Eeke verzorgt voortaan de trainingen en Patrick blijft aan als vrijwilliger-jeugdbegeleider. 
Met dank aan Patrick voor de energie, die hij besteed heeft aan de begeleiding van de jeugd. 
En uiteraard veel succes voor Eeke. 
 
Verder heeft Johan van Alphen besloten om als aktief speler op de woensdagavond te moeten stoppen 
vanwege hardnekkige blessures. Als vrijwilliger-jeugdbegeleider blijft Johan evenwel beschikbaar, dit tot 
grote tevredenheid bij het bestuur en de overige vrijwilligers. 
 
 

Mutaties ledenbestand  
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Belijning De Haspel 
 
Aanvankelijk lagen de lijnen op de nieuwe vloer in De Haspel veel te dicht bij de muur 
aan de kleedkamerkant. Daar was de vereniging duidelijk niet blij mee. 
Op aandringen van Arnold van Zundert heeft de gemeente Goirle besloten de totale 
belijning van in elk geval de badmintonvelden te herzien. 
 
In de huidige situatie kunnen we ons prima vinden. 
Niks meer aan doen! 

 

Ouder-Kind Toernooi 

Op 17 september heeft het jaarlijkse O-K-Toernooi weer 

plaatsgevonden. Fanatieke deelname door meerdere ouders, 

gezellige sfeer en een winnaar met een enorme beker voor de 

sportiviteitsprijs. 

Goed gedaan Gilani. 

  

 

Midweekcompetitie 

Door het opzeggen van enkele leden kunnen we dit jaar maar twee midweekteams op de been brengen : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beide teams, veel succes !! 

 

In de 1e klasse B.C. Goirle 1 : 

Monique van der Aa 

Jeltje de Kock 

Rob van der Hout 

Patrick Zijlstra 

 

 

In de 4e klasse B.C. Goirle 2 : 

 

Jeanette Pijnenburg 

Liesbeth Lammers 

Pieter Johanns 

Rick de Keijzer 

Marcel Tuerlings 
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Agenda 

29 oktober 2021 Geen jeugd ivm herfstvakantie 

24 december 2021 Geen jeugd ivm kerstvakantie 

31 december 2021 Geen jeugd ivm kerstvakantie 

7 januari 2022  Geen jeugd ivm kerstvakantie 

 

 

 

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