
Beste Leden, 

Tijd voor een nieuwe update. 

• Huidige Speeltijden 

o Op dinsdagen van 21u00 tot 23u00 en  

o op vrijdagen van 20u00 tot 22u00 (of 22u30 bij competitie) 

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

o De zaal opent 15 minuten voor de bovenstaande tijden voor het omkleden. 

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

• Shirts 

o De nieuwe shirts zijn gearriveerd. Graag horen wij wat jullie hiervan vinden! De 

meesten hebben hun shirt al opgehaald en zijn hierin al gespot op het badmintonveld. 

o Via deze weg willen wij al onze sponsoren bedanken voor hun bijdrage, zijnde: 

▪ www.germaauto.nl Bij Germa Auto's kunt u terecht voor betaalbare occasions 

en voor al uw reparaties en onderhoud aan uw auto. 

▪ www.pekock.nl Beeldend kunstenaar te Enschede gespecialiseerd in 

sculpturen uit verschillende soorten steen. Geïnspireerd door de 

dierenwereld en duikt af en toe abstractie in. 

▪ www.toffeshirts.nl Webwinkel voor verschillende soorten kleding zonder of 

met bedrukking. Gewoon Tof. 

▪ https://www.optisport.nl/krazykangarooenschede Krazy Kangaroo Enschede 

biedt de complete “experience” voor beginnende tot gevorderde trampoline 

springer, begeleiders én toeschouwers. 

o Leden die nu toch een shirt willen bestellen, kunnen dit nog steeds. Bij een minimum 

van 10 stuks gaan we extra shirts bestellen. De prijs is 25 euro per stuk, dit voor alle 

shirts. Bij een volwassenshirt staat enkel het logo van WIK op de borst. Bij jeugdleden 

is shirt voorzien van het WIK logo op de borst en het logo van Krazy Kangeroo op de 

voorkant. Voor nieuwe bestellingen, mailen naar voorzitter@bcwik80.nl met 

vermelding maat aan aantal. 

• 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 

motto: “Hoe meer zielen, hoe meer badminton plezier”. 
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• Vooraankondiging Jeugd-Ouder avond 

o Vanwege succes opnieuw een jeugd-ouder avond. Nu op vrijdag 21 december 

beginnend om 20u. In deze toernooivorm speelt een ouder met zijn kind tegen een 

andere ouder/kind combinatie. Inschrijven bij Trainer Jan of via de groepsapp. 

• Gesloten tijdens kerstvakantie 

o Tijdens de kerstvakantie is er geen badminton op dinsdag 25 december; vrijdag 28 

december; dinsdag 1 januari en vrijdag 4 januari. De Pathmoshal is dan gesloten. Op 

dinsdag 8 januari verwelkomen we iedereen weer om 21u in de Pathmoshal. 

• Vooraankondiging Nieuwjaarsborrel 

o De jaarlijkse nieuwjaarsborrel zal plaatsvinden op vrijdag 18 januari 2019. Vanwege 

competitie zal de borrel beginnen om 22u45 in de kantine (SportCafe) van de 

Pathmoshal.  

• 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. 

• Vooraankondiging Voorjaarstoernooi 

o Op vrijdag 8 Maart 2019 zal er weer een toernooivorm opgezet worden. 

Inschrijvingsformulieren volgen later. Noteer alvast de datum in de agenda! 

 

 

Sportieve Groeten en tot op de baan, 

 

Bestuur 

  



Speeltijden (onder voorbehoud) voor volgende 4 maanden 

 

 

 

Vrijdag 07 December 2018  20:00-22:30 

Dinsdag 11 December 2018  21:00-23:00 

Vrijdag 14 December 2018  20:00-22:30 

Dinsdag 18 December 2018  21:00-23:00 

Vrijdag 21 December 2018  20:00-22:00 

Dinsdag 08 Januari 2019  21:00-23:00 

Vrijdag 11 Januari 2019  20:00-22:30 

Dinsdag 15 Januari 2019  21:00-23:00 

Vrijdag 18 Januari 2019  20:00-22:30 

Zaterdag 19 Januari 2019  09:00-11:00 

Dinsdag 22 Januari 2019  21:00-23:00 

Vrijdag 25 Januari 2019  20:00-22:30 

Vrijdag 01 Februari 2019  20:00-22:00 

Dinsdag 05 Februari 2019  21:00-23:00 

Vrijdag 08 Februari 2019  20:00-22:30 

Dinsdag 12 Februari 2019  21:00-23:00 

Vrijdag 15 Februari 2019  20:00-22:00 

Dinsdag 19 Februari 2019  21:00-23:00 

Vrijdag 22 Februari 2019  20:00-22:00 

Dinsdag 26 Februari 2019  21:00-23:00 

Vrijdag 01 Maart 2019  20:00-22:00 

Dinsdag 05 Maart 2019  21:00-23:00 

Vrijdag 08 Maart 2019  20:00-22:00 

Dinsdag 12 Maart 2019  21:00-23:00 

Vrijdag 15 Maart 2019  20:00-22:00 

Dinsdag 19 Maart 2019  21:00-23:00 

Vrijdag 22 Maart 2019  20:00-22:00 

Dinsdag 26 Maart 2019  21:00-23:00 

Vrijdag 29 Maart 2019  20:00-22:00 


