
 

 

 

 

Beste Leden, 

 Start nieuwe seizoen 2018/2019 

o Vanaf dinsdag 4 september, op dinsdagen van 20u30 tot 22u30 en  

o Vanaf vrijdag 7 september, op vrijdagen van 20u00 tot 22u00 

o Dit allemaal in de Pathmoshal (Veilingstraat 20, 7513 CZ Enschede).  

o Zie voor de meest actuele informatie op onze website www.bcwik80.nl 

 Start trainingen 

o In het nieuwe badmintonseizoen zullen er weer trainingen gegeven worden voor de 

competitiespelers en recreanten op dinsdagen beginnend vanaf 20u30 op de velden 

aan de kant van de parking. Vrijspelen is mogelijk aan de kant van de kantine. 

o Op vrijdagen zal weer worden getraind met de jeugd vanaf 20u00. Deze training zal 

ook gegeven worden op de velden aan de kant van de parking. Indien er competitie 

gespeeld wordt, zal dit geschieden op de velden in het midden. Vrij spelen kan op de 

velden aan de kantinezijde. 

 Zoektocht nieuwe leden 

o De club is op zoek naar extra leden en misschien kennen jullie wel mensen die 

interesse hebben. In de bijlage vinden jullie de flyer ofwel inschrijfformulier. Deze 

kunnen jullie delen met familie, vrienden, kennissen, collega’s etc via het posten op 

social media, mail en andere manieren van (modern) communiceren. Dit onder het 

moto: “Hoe meer zielen, hoe meer badminton plezier”. 

 Shuttles 

o Het bestuur heeft kersverse shuttles voor het nieuwe seizoen in bezit. Deze zullen 

sporadisch worden vrijgegeven voor Training en vrij spelen. Leden kunnen vanaf nu 

ook shuttles aanschaffen via de vereniging voor een tientje (10€). Handig voor jou en 

je steunt de vereniging. Kosten zullen gaan via de incasso. 

 Vooraankondiging Extra Sportieve activiteit 

o Op vrijdag 19 oktober 2018 is er geen Pathmoshal beschikbaar. Er zal door 

activiteitencommissie een alternatieve, leuke en meeslepende activiteit worden 

georganiseerd. Inschrijvingsformulier volgt. 

 Vooraankondiging Sportieve activiteit 

o Op dinsdag 30 oktober 2018 zal het jaarlijkse najaar-kwartet-toernooi plaatsvinden. 

Op goed geluk zullen speelkaarten koppeltjes aanduiden en hun tegenstanders. 

Inschrijving niet nodig want we kijken op de dag zelf hoeveel kwartetten er nodig zijn. 

 Vooraankondiging Algemene Leden Vergadering (ALV) 

o op dinsdag 29 januari 2019 zal de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) 

plaatsvinden. Graag alvast deze datum in de agenda vastzetten. Details over locatie, 

tijdstip en agenda volgen later. Belangrijke knopen dienen ontward te worden. 

o Functie van secretaris zal beschikbaar zijn voor verkiezing. Bij interesse kan u zich 

melden bij één van de bestuursleden. 
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