Flyer September 2017

Van de voorzitter
Ik hoop dat iedereen een goede vakantie heeft
gehad en weer ontzettend veel zin heeft in een
nieuw badmintonseizoen.
We proberen dit jaar weer van alles te
organiseren voor jong en oud.
Verderop in de flyer vind je belangrijke data voor
de komende maand.
Zondag 17 september begint de competitie
weer en spelen verschillende teams hun eerste
wedstrijden in onze sporthal.
Alvast veel succes gewenst en wellicht kunnen
ze wat aanmoediging gebruiken voor deze
wedstrijden!
Op maandag 2 oktober is de algemene
ledenvergadering in de sporthal, waarvoor
iedereen is uitgenodigd.
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: Betsie Smit
0492-322451
Sporthal: De Burcht
0492-322222
Website: www.bcveertje.nl
PR: Astrid v. Duijnhoven of PR-veertje@live.nl

Agenda
Zo 17 sept Aanvang competitie
Teamfoto’s maken: 9.30 uur
Wedstrijden: 10.00 uur
24 sept
Competitieweekend uit
Do 28 sept Interne competitie pupil/aspirant
Zo 1 okt
Competitie thuis 10.00 uur
Ma 2 okt
Algemene ledenvergadering
8 okt
Competitieweekend uit
Do 19 okt Geen badminton jeugd i.v.m.
Herfstvakantie
Do 19 okt Husseltoernooi volwassenen
Aanvang: 20.15 uur
Algemene ledenvergadering 2 oktober:
Zorg dat je erbij bent,
want ook jouw mening telt!!
Let op: dit jaar in de vergaderruimte
van Fides in sporthal de Burcht.

Afmelden training
Kun je een keer niet trainen, meld je dan de
week van te voren af bij je eigen trainer. Ben je
onverwacht ziek of verhinderd, stuur dan even
een berichtje (whatsapp of sms) naar Job van
Zutven 06-20128955.
De trainingen voor de jeugd beginnen om 18.15
uur en om 19.15 uur. Zorg dat je op tijd bent.

Contributie inning
In de maand oktober wordt de contributie geïnd
middels de afgegeven automatische incasso.
De bedragen kun je terugvinden op onze site
www.bcveertje.nl. De competitiebijdrage wordt
later geïnd.

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

Competitie 2017-2018

Nieuwe leden
Nieuwe mini’s, pupillen en aspiranten welkom
Bij alle groepen die om 18.15 uur beginnen met
trainen is er nog plaats voor nieuwe leden.
Ken jij nog iemand uit groep 1 t/m 3 die wil
komen bewegen en de beginselen van
badminton wil leren, nodig hem/haar uit om te
komen proberen bij de mini’s (18.15-19.00 uur).
Ken jij nog iemand uit groep 4 t/m 7 die nog op
zoek naar een sport? Nodig hem/haar uit om te
komen proberen of badminton iets is op
donderdagavond van 18.15 – 19.15 uur.
Ook nieuwe junioren en senioren zijn welkom
Ken je iemand in groep 8 of op de middelbare
school die graag wil komen proberen of
badminton iets is? Hij/zij mag komen proberen
van 19.15-20.15 uur op donderdagavond.
Ook bij de senioren woensdagochtend (9.0010.30 uur) en donderdagavond (20.15-22.15
uur) is nog plaats voor nieuwe leden.
Algemeen
Nieuwe leden mogen drie keer komen
proberen, in deze periode ligt er een racket
klaar. Dus sportkleren en schoenen aan en
iedereen kan komen proberen! Jeugdleden t/m
12 jaar krijgen bij een jaar lidmaatschap een
racket gratis.

Competitieteams
SENIOREN
’t Veertje 1, 3e divisie
Tim Hectors
Pim Verlangen
Anne van Leuken
Annebel van Tilburg
Rebecca Verhofstadt
’t Veertje 2, 1e klasse
Bart Peters
Arno van Dommelen
Sander van Tilburg
Astrid v. Duijnhoven
Anne v.d. Ven
Roos Verhoeven

JUNIOREN
’t Veertje U11
Floor van Berlo
Anouk Hoevenaars
Lotte Verwegen
Silke Vos
Liz Westhoff
Lieshout / ’t Veertje U15
Joelle Timmers
Imke Wassenberg
Uit Lieshout:
Ainara Vandegard
Pepijn Kerkhof
Tim Kanters
Stijn Brouwers

De competitie begint voor de meeste teams op
zondag 17 september met een thuiswedstrijd in
sporthal De Burcht. Algmeen het verzoek, graag
alleen spelers en tellers in de zaal,
toeschouwers in de kantine of op de tribune.
’t Veertje 1 komt dit jaar voor het eerst uit in de
3e divisie landelijk. ’t Veertje 2 mag het nog een
jaar proberen in de 1e klasse regionaal.
’t Veertje U11 heeft vorig jaar veel ervaring
opgedaan en met een iets andere
teamsamenstelling gaan ze proberen dit jaar
meer punten te pakken.
Daarnaast spelen er nog twee meiden van ’t
Veertje bij Lieshout U15, zodat er toch
competitie gespeeld kan worden. Dit team heeft
een andere speelsleutel dan de Veertje teams
en zal de thuiswedstrijden dan ook in Lieshout
spelen, m.u.v. de eerste thuiswedstrijd op
zondag 17 september.
In de flyer worden de data van de
thuiswedstrijden in sporthal De Burcht vermeld.
Op onze website www.bcveertje.nl staat de link
naar toernooi.nl om de tussenstanden te
bekijken.
Wij wensen ieder team veel succes en veel
plezier tijdens alle wedstrijden.
Teamfoto’s
Op zondag 17 september om 9.30 uur worden
de teamfoto’s gemaakt door Wim. Zorg dat je
met je team compleet en op tijd in
competitiekleding aanwezig bent!
Competitiekleding
De competitiekleding is inmiddels weer
uitgereikt. Deze kleding (shirt en broek) mogen
alleen tijdens de competitie gedragen worden.
Gelijktijdig met de competitebijdrage worden de
kosten voor de competitiekleding afgeschreven
(junioren: borg + huur, senioren evt. aanschaf).
Na afloop van de competitie worden alle
jeugdleden weer vriendelijk verzocht om de
competitiekleding weer in te leveren. Met het
inleveren van de kleding krijgt men direct de
borg terug.

