Flyer Mei & Juni 2018 – Deel 1

Van de voorzitter
Dit is alweer de laatste flyer van dit seizoen en
ik hoop dat iedereen een gezellig en leuk jaar
gehad heeft.
Nog een paar keer trainen en dan begint voor
de meesten de vakantie.
Volgend seizoen gaan we er weer flink
tegenaan, maar eerst mag iedereen gaan
genieten van een welverdiende vakantie!
Groeten Bart

Agenda
21 juni
27 juni
28 juni
22/23 aug

Ouder-kind activiteiten
Laatste training woensdag
Laatste training donderdag
Eerst training nieuwe seizoen

Bericht van het bestuur betreffende:
Betreffende
de
Algemene
verordening
gegevens-bescherming (AVG) en Vertrouwens
Contact Persoon (VCP) zie op de achterkant
van deze pagina.

Vakantie
Wij wensen iedereen
een
hele
fijne
zomervakantie!
Donderdag 28 juni is
het de laatste keer
badminton dit seizoen. We starten na
de vakantie weer op
woe 22 augustus
en/of do 23 augustus.

Afscheid Rebecca
Na eerst alleen als speelster van het eerste
seniorenteam te hebben gefungeerd, is
Rebecca inmiddels ook al meerdere jaren
trainster van de eerste en tweede jeugdgroep.
Rebecca is door BC '67 Veghel gevraagd om
daar in de 2e divisie te komen spelen en heeft
besloten om op dat aanbod in te gaan. Dat
betekent dat zij vanaf de meivakantie geen deel
meer uit zal maken BC 't Veertje. Wij wensen
Rebecca daar heel veel succes en gunnen haar
deze kans.

Belangrijke telefoonnummers, etc.:
Afmelden training:
Job van Zutven
06-20128955
Contactpersoon bestuur:
Diny v.d. Gevel
0492-323534
Jeugd:
vacature
jeugd@bcveertje.nl
Competitie: Arno v Dommelen 06-18652935
Woensdag: Betsie Smit
0492-322451
Sporthal: De Burcht
0492-322222
Website: www.bcveertje.nl
PR: Astrid v. Duijnhoven of PR-veertje@live.nl

Een speelster en trainster van dit kaliber kwijt
raken is een groot gemis, we zijn al druk doende
met haar opvolging tot het einde van het
seizoen neemt Roos deze rol op zich.
Rebecca, bedankt voor je inzet voor onze club
BC 't Veertje!!

Competitie
Houd onze website in de gaten voor meer
informatie over de competitie (kijk zowel bij
nieuws als teams). Zodra speelsleutels e.d.
bekend zijn komt dit op de website te staan.
Eerste competitieweekend is in principe weekend
16 september.

Bericht van het bestuur betreffende:
Algemene
verordening
gegevensbescherming (AVG) en Vertrouwens Contact
Persoon (VCP)
Iedereen zal al wel gehoord hebben dat vanaf
25 mei 2018 de Algemene verordening
gegevensbescherming in werking treedt.
Ook wij van ’t Veertje hebben er natuurlijk voor
gezorgd dat we voldoen aan de nieuwe
privacyregelgeving.

Wat willen we van jullie?
Binnenkort krijgt iedereen (jong en oud) een
aanmeldings-/ toestemmingsformulier. Om alle
gegevens te controleren zouden we dit graag
compleet ingevuld retour ontvangen.
Met het ondertekenen van dit formulier geef je
toestemming voor de punten omschreven in het
privacy statement. (mocht je het ergens niet
mee eens zijn dan kun je dit gewoon aangeven
op de achterzijde van dit formulier).

Je privacy is belangrijk voor ons
Het belangrijkste is natuurlijk het sporten, maar
als badmintonclub hebben we natuurlijk ook
allerlei gegevens nodig om het een en ander te
kunnen regelen. De bescherming van de
privacy van onze leden is daarbij van het
grootste belang. Daarom willen we je graag
informeren over ons vernieuwde privacy
statement.
In het privacy statement beschrijven we
duidelijk
en
gedetailleerd
welke
persoonsgegevens we verwerken en waarom,
hoe lang we je persoonsgegevens bewaren,
wat je rechten zijn in dat verband en op welke
manier je die rechten kunt uitoefenen en over
de beveiliging van je persoonsgegevens. Het
vernieuwde privacy statement kun je op de site
raadplegen
(www.bcveertje.nl/info/privacystatement/).

Interne competitie pupillen/aspiranten
Afgelopen
seizoen
hebben de pupillen & aspiranten tijdens de interne
competitieavonden
punten
behaad.
Op
donderdag 19 april was
de laatste avond en
tevens prijsuitreiking. Bij
de pupillen heeft Linda
v.d. Valk gewonnen en bij
de
aspiranten
Bas
Timmers.

Ook zijn we als bestuur bezig met het aanstellen
van een Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
en daarbij behorende VOG (Verklaring Omtrent
Gedrag). Dit beleid moeten we nog gaan
schrijven, maar we willen er begin van volgend
seizoen mee kunnen beginnen.
Omdat Cees Vermeer deze functie ook bij
BC’67 in Veghel bekleedt, heeft hij aangegeven
dit ook voor onze club te willen doen.
Cees heeft inmiddels de cursus voor VCP bij het
NOC/NSF met succes afgerond.
Met het VCP willen we als badmintonclub ’t
Veertje omgaan met ongewenste situaties en
ook een aanspreekpunt hebben voor onze
leden.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Volgend seizoen
Het einde van het seizoen is alweer in zicht. De
trainers en het bestuur zijn al druk bezig voor het
volgend seizoen (competitie, trainingen, etc.).
Indien nu al bekend is dat je volgend seizoen niet
meer komt badmintonnen, graag z.s.m. afmelden,
uiterlijk 21 juni.
Afmelden kan door een mailtje te sturen naar
penningmeester@bcveertje.nl (u ontvangt een
bevestiging). Let op: mondeling afmelden is niet
mogelijk i.v.m. de automatische incasso, het is
natuurlijk wel fijn als je het ook even tegen de
trainers zegt.
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Expeditie Robinson kamp was geslaagd!

Seizoensafsluiting
Op donderdagavond 28 juni is de laatste training. De
jeugd sluit dit seizoen af met een ijsje en de senioren
met een husseltoernooi en voor diegene die zin
hebben brengt Arno lekkere hapjes mee (eigen
bijdrage).

Badminton in de vakantie
In de maanden juli t/m half augustus is het geen
badminton in Boekel, maar kun je net als vorige
zomer elke dinsdagavond badmintonnen in
Veghel in sporthal De Bunders tegen een kleine
vergoeding (periode 10 juli t/m 21 augustus).
Voorgaande jaren zijn er diverse senioren die hier
gebruik van hebben gemaakt, wil je niet alleen
zorg dan dat je voor de vakantie even informeert
wie er ook misschien ook gaan, zodat je
toegevoegd kunt worden aan de app-groep.
Tijd: 19-22.30 uur (van 19-20 uur heeft de jeugd
voorrang, jeugd alleen met begeleiding ouders)
Jeugd: €1,- per keer, contant betalen.
Volwassenen: €3,- per keer, contant betalen.
Er dient elke avond direct betaald te worden.
Zorg ervoor dat je zelf iets te drinken bij hebt, het
is niet zeker dat de kantine open is.

Uitslag interne competitie woensdag
No.1 Tiny v. Haandel / Cees Boorder
No 2 Jannie Donkers / Mario v/d Burgt
No.3 Joyce Pennekamp / Lilian Franken

Jeugdcommissie
Vindt u het leuk als we voor de
jeugd volgend jaar weer een
sinterklaas/carnavalsactiviteit
en
uitstapje
organiseren?
Wordt dan lid van de
jeugdcommissie.
Astrid heeft aangegeven volgend seizoen weer
activiteiten te willen organiseren voor de jeugd,
echter kan zij dit niet alleen. Welke ouder of
ouders
komt/komen
de
jeugdcommissie
versterken? Het zou fijn zijn als deze ouder ook
deelneemt in het bestuur om de andere ouders en
jeugd te vertegenwoordigen. Dit is echter geen
must voor de jeugdcommissie.

Uitstapje recreanten woensdagochtend

Op 23 mei jl was het weer zover; het jaarlijkse
uitstapje van de woensdagochtendgroep. Met
bijna 25 deelnemers werd er gefietst rondom
Boekel. Vervolgens werd er bij Eeterij Stoer
gestopt voor een lekker bakkie koffie, cake en
een shuttlequiz. Hierbij werd de kennis getest
over
Boekel,
Nederland
en
overige
Wereldzaken.
Na de lunch is er een bezoek gebracht aan het
Emaille museum "t Klein Aadal" te Erp. Menig
een had nog nooit zoveel potten en pannen
gezien. Daarna keerden we weer met een
omweg terug naar Stoer, om daar wat na te
kletsen en te genieten van het 3 gangen diner.
Het was een geslaagde en gezellige dag.

Nieuwe leden
Sinds enkele weken is Saskia Schepers lid van de
woensdagochtend groep en Linda v.d. Ven en
Frans Verhoeven spelen mee op de
donderdagavond .
Bij de jeugd hebben we enkele nieuwe leden
mogen verwelkomen nadat zij kennis hebben
gemaakt met badminton via Sjors Sportief. Zij
stellen zich zelf aan u voor.
Mag ik mij even voorstellen?!?!
Lize Kanters
6 jaar, mini’s
School: Kindercentrum Octopus
Hobby’s:
spelen,
muziek,
knutselen
Favoriete sport: badminton
Lekkerste eten: fruit
Lievelingsmuziek: Kinderen voor kinderen
Lievelingsdier: Mijn woeffie (knuffel)
Mooiste boek: Kolletje tovert sterren
Leukste tv-programma: Klokhuis
Het meest houd ik van: gezelligheid en feestjes
Het leukste aan badmintonnen vind ik: dat het
gewoon leuk is om te doen
Jordy Verhofstadt
10 jaar, pupillen
School: KC Octopus
Hobby’s: gamen
Favoriete sport: badminton
Lekkerst eten: Friet
Lievelingsmuziek: Feestmuziek
Lievelingsdier: Konijn
Mooiste boek: Leven van een loser
Leukste tv-programma: teen titans go
Het meest houd ik van: gamen (en mama)
Later word ik: Meester
Mijn liefste wens: Lang gelukkig leven
Het leukste aan badmintonnen vind ik: Het lekker
hard kunnen slaan.
Verder wil ik nog zeggen: dat het heel leuk gaat
worden

Besteld u iets op internet? Ga dan eerst naar
sponsorkliks, kies voor ’t Veertje en ga daarna
naar uw internetwinkel. Hiermee sponsort u gratis
’t Veertje.

Guus Verhofstadt
6 jaar, mini’s
School: KC Octopus
Hobby’s: buiten spelen en gamen
Favoriete sport: badminton
Lekkerst eten: Frietjes
Lievelingsmuziek: Feestmuziek
Lievelingsdier: Konijn
Mooiste boek: Bedtijdverhaaltjes
Leukste tv-programma: ninjago
Het meest houd ik van: mama
Later word ik: Sloper
Mijn liefste wens: Dat ik alle spellen van de
Nintendo Switch krijg
Het leukste aan badmintonnen vind ik: Het samen
spelen
Susan van den Tillaart
10 jaar, aspiranten
School: De Regenboog
Hobby’s: Turnen, badminton
Favoriete sport: Turnen, badminton
Lekkerste eten: Pizza
Lievelingsdier: Panda
Het meest houd ik van: Snoepen
Later wordt ik: Juf
Mijn liefste wens: Dat ik heel oud word
Het leukste aan badmintonnen vind ik: trainen.

Fysio in de vakantieperiode
De meeste zaalactiviteiten hebben te maken
met een zomerstop, zo ook het gratis
sportinloopspreekuur van Wolbert Fysio in
sporthal de Burcht.
Mocht u toch gebruik willen maken van het
inloopspreekuur biedt Wolbert Fysio hier de
mogelijkheid toe. Iedere dinsdag tussen 17:00 –
18:00 uur is er een gratis inloopsportspreekuur
op de praktijk van Wolbert Fysio (Sint Jansplein
2, Boekel).
Het sportspreekuur in de sporthal zal medio
begin september 2018 hervat worden. Mocht u
nog meer vragen hebben kunt u altijd mailen
naar: Jelle@wolbert-fysio.nl.

Bent u toe aan een nieuw RACKET ?
Steun uw vereniging.
Ook bespannen en nieuwe grip!
Nu ook voor tennisrackets!
Neem contact op met
Wim !!

