Flyer November 2018

Van de voorzitter

Afgelopen dinsdag 23 oktober was de
41e Algemene
ledenvergadering
van
’t Veertje, iedereen die aanwezig was
hartstikke bedankt.
Tijdens deze vergadering hebben we afscheid
genomen van bestuursleden Wim Smit en
Erik Verhoeven. Via deze weg willen we hen
nogmaals bedanken voor de inzet van
afgelopen jaren. Ook willen we Betsie Smit
bedanken voor al haar inzet bij de
woensdagochtendgroep.
Onze nieuwe penningmeester is Roos
Verhoeven. Wij wensen haar veel succes!

Agenda
Do 1 nov
Zo 4 nov
Do 22 nov
Do 29 nov
Zo 9 dec
Do 13 dec

Interne competitie pupil/aspirant
Competitie thuis 10.00 uur
Pietenbezoek, zie achterzijde
Competitie thuis 19.30 uur
Competitie thuis 10.00 uur
Interne competitie pupil/aspirant

Nieuwe netten
Heb jij ze al gezien? We hebben nieuwe
badmintonnetten voor beide zalen!
De netten worden graag met liefde behandeld,
zowel met ophangen als opruimen. Maar ook het
slaan met een racket tegen het net is niet de
bedoeling.

Omdat we nu nog maar met 4 personen in het
bestuur zitten zijn we dringend op zoek naar
nog een bestuurslid (het liefst iemand die
betrokken is bij de jeugd van ’t Veertje). Dus
mocht je geïnteresseerd zijn, schroom niet en
neem contact met ons op!
Op woensdag 14 november is de uitslag van
de Rabobank Clubkas Campagne. Hopelijk
heeft iedereen zijn stemmen benut en kunnen
we weer een mooi bedrag ophalen.
Groeten Bart

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: Diny v.d. Gevel
0492-323534
Sporthal: De Burcht
0492-322222
Website: www.bcveertje.nl
PR: Astrid v. Duijnhoven of PR-veertje@live.nl

Brabantse Kampioenschappen
In het weekend van 24 en 25 november
worden in sporthal Arkendonk te Oosterhout
de Brabantse Badminton
Kampioenschappen voor senioren
gehouden. Inschrijven kan in categorie 1, 4,
6 en 8. Inschrijven is mogelijk tot 11
november via toernooi.nl.

Bericht van de organisatiepiet.
Beste jeugdleden,

Raadsel
Weet jij wat er met onderstaande cryptische
beeldraadsel bedoeld wordt?

Zorg dat je er 22 november bent
Want dan zijn ook spel-pieten present
Train je om kwart over zes?
Piet zorgt voor een spel i.p.v. les
Zorg dat je komt niet te laat
Dan weet je hoe dit badminton-sint spel gaat
Piet zal ook wat lekkers geven
Aan de groepen die starten om kwart na zeven
Daarnaast ook geen training voor de junioren
We gaan op een andere manier punten scoren
Wacht wel tot wij zeggen het is tijd
Eerder mogen jullie niet in de zaal tot onze spijt

PS
Mini’s,
pupillen
en
aspiranten:
Gezamenlijk spel is van 18.15-19.15 uur.
Jullie mogen je racket thuislaten. Trek wel je
sportkleren en -schoenen aan! Neem evt. een
vestje/trainingsjas mee.
PS Junioren: Jullie mogen een vriend(in)
meenemen (groep 8 of middelbare school).
Daarnaast graag zelf je racket (en indien
mogelijk je voor je vriend(in) ook een racket)
meenemen.
Contributie inning
In oktober is de contributiebijdrage van alle
leden geïnd. Bij de competitiespelers wordt in
november
de
competitiebijdrage
en
kledingbijdrage geïnd. De bedragen voor de
contributie en competitie kunt u vinden op
onze site www.bcveertje.nl.
Nieuwe leden
We heten Bart Schaap en Linda v..d Ven
welkom bij de recreanten donderdagavond.
De jeugdleden stellen zich graag zelf aan u
voor.

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

Mag ik mij even voorstellen?!?!?
Evi Bruijsten
5 jaar, mini’s
School: KC Octopus
Hobby’s: Trampoline springen
Favoriete sport: badminton
Lekkerste eten: frietjes
Lievelingsmuziek: K3
Lievelingsdier: Mijn hondje Binkie
Mooiste boek: Sprookjesboom
Leukste tv-programma: Knofje
Het meest huid ik van: Mama, papa, Binkie en
Hanne van K3
Later word ik: Kinderdokter – Mama
Het leukste aan badmintonnen vind ik:
Met ballonnen slaan
Lieke Bongers
6 jaar, mini’s
School: KC Octopus
Hobby’s: knutselen, zwemmen,
spelen
Favoriete sport: hockey en
badminton
Lekkerste eten: Frietjes en frikandel
Lievelingsmuziek: Kinderen voor kinderen
Lievelingsdier: Konijn
Leukste tv-programma: Buurman en Buurman
Het meest houd ik van: Papa en mama
Later word ik: Mama
Mijn liefste wens: dat iedereen lief en aardig
is voor elkaar
Het leukste aan badmintonnen vind ik:
De spelletjes
Oplossing raadsel:
1000 kg is een ton, BAD MIN TON = Badminton

De organisatiepiet.

