
Beste Leden,

Bij deze een nieuwsbrief zodat iedereen op de hoogte is van het wat en waar binnen de vereniging,

 Speeltijden per 1 april 2019
o Op dinsdag van 20u30 tot 22u30 en
o Op vrijdag van 20u00 tot 22u00.

 Voorjaarstoernooi 
o Op dinsdag 2 april vind het voorjaarstoernooi weer plaats. Dit jaar verhuist het 

toernooi naar de dinsdagavond ter ere van de start van het zomerschema, op 
dinsdagavond beginnen we weer om 20u30 en eindigen om 22u30.
i.v.m. het toernooi is te verkrijgen bij het organiserend comité bestaande uit: Jan de 
Jong (trainer), Inge Soepboer en Jan Beerens. 
inschrijfformulier. 

 Aankondiging van incasso
o Rond 1 april zal de incasso van 

besloten in de algemene ledenvergadering van 29 januari 2019 is per 1 april 2019 de 
contributie 18 euro per maand
voor leden jonger dan 18 jaar.
 

 Vooraankondiging Kindertoernooi
o Op vrijdag 24 mei

per mail of via de groepsapp.
 Vooraankondiging Jeugd

o Opnieuw een jeugd
toernooivorm speelt een ouder met zijn kind tegen een andere ouder/kind 
combinatie. Inschrijven bij Trainer Jan of via de groepsapp.

 Vooraankondiging BBQ
o Op vrijdag 28 Juni

details volgen.

 

este Leden, 

Bij deze een nieuwsbrief zodat iedereen op de hoogte is van het wat en waar binnen de vereniging,

1 april 2019 
Op dinsdag van 20u30 tot 22u30 en 

van 20u00 tot 22u00. 
 

Op dinsdag 2 april vind het voorjaarstoernooi weer plaats. Dit jaar verhuist het 
toernooi naar de dinsdagavond ter ere van de start van het zomerschema, op 
dinsdagavond beginnen we weer om 20u30 en eindigen om 22u30.
i.v.m. het toernooi is te verkrijgen bij het organiserend comité bestaande uit: Jan de 
Jong (trainer), Inge Soepboer en Jan Beerens. Bijgaand vinden jullie het 
inschrijfformulier.  

incasso 
Rond 1 april zal de incasso van het volgende kwartaal weer plaatsvinden. Zoals 
besloten in de algemene ledenvergadering van 29 januari 2019 is per 1 april 2019 de 

18 euro per maand voor leden ouder dan 18 jaar en 
voor leden jonger dan 18 jaar. 

Kindertoernooi 
vrijdag 24 mei komt een toernooi voor de kinderen. Nadere info zal nog volgen 

per mail of via de groepsapp. 
Jeugd-Ouder avond 

pnieuw een jeugd-ouder avond. Nu op vrijdag 21 Juni 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. 

BBQ 
vrijdag 28 Juni de jaarlijkse BBQ, buiten bij de kantine van de Pathmos, nadere 

details volgen. 

  

Bij deze een nieuwsbrief zodat iedereen op de hoogte is van het wat en waar binnen de vereniging, 

Op dinsdag 2 april vind het voorjaarstoernooi weer plaats. Dit jaar verhuist het 
toernooi naar de dinsdagavond ter ere van de start van het zomerschema, op 
dinsdagavond beginnen we weer om 20u30 en eindigen om 22u30. Extra Informatie 
i.v.m. het toernooi is te verkrijgen bij het organiserend comité bestaande uit: Jan de 

Bijgaand vinden jullie het 

het volgende kwartaal weer plaatsvinden. Zoals 
besloten in de algemene ledenvergadering van 29 januari 2019 is per 1 april 2019 de 

voor leden ouder dan 18 jaar en 12 euro per maand 

komt een toernooi voor de kinderen. Nadere info zal nog volgen 

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

 

de jaarlijkse BBQ, buiten bij de kantine van de Pathmos, nadere 



 

 Samenwerking BSO 
o Er is contact geweest vanuit een BSO op het Hogeland die aangaf dat ze bezig zijn 

met het organiseren van 
eventueel beschikbaar maken van oud materiaal en of er mensen zijn die graag een 
badminton 
van worden graag even contact met één van de best
worden wat 

 Nieuwe leden 
o De club is altijd wel 

mensen die interesse hebben. In de bijlage vinden julli
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 
plezier”. 
  

 

 

Sportieve Groeten en tot op de baan,

 

Bestuur 

 

Er is contact geweest vanuit een BSO op het Hogeland die aangaf dat ze bezig zijn 
met het organiseren van sportclinics. De vraag die bij ons is neergelegd gaat over 
eventueel beschikbaar maken van oud materiaal en of er mensen zijn die graag een 

 clinic zouden willen geven bij de BSO. Mocht iemand hier enthousiast 
van worden graag even contact met één van de bestuurslede

wat opgezet zou kunnen worden en wat we voor elkaar kunnen betekenen.

altijd wel op zoek naar nieuwe  leden en misschien kennen jullie wel 
mensen die interesse hebben. In de bijlage vinden julli
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 

en tot op de baan, 

  

Er is contact geweest vanuit een BSO op het Hogeland die aangaf dat ze bezig zijn 
. De vraag die bij ons is neergelegd gaat over 

eventueel beschikbaar maken van oud materiaal en of er mensen zijn die graag een 
clinic zouden willen geven bij de BSO. Mocht iemand hier enthousiast 

uursleden, dan kan er gekeken 
zet zou kunnen worden en wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

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 



Speeltijden 

Vanaf 12-04 t/m 12-07 maken we op de vrijdagavond 

 

Dagen en tijden 
Dinsdag 12 Maart 2019
Vrijdag 15 Maart 2019
Dinsdag 19 Maart 2019
Vrijdag 22 Maart 2019
Dinsdag 26 Maart 2019
Vrijdag 29 Maart 2019
Dinsdag 02 April 2019
Vrijdag 05 April 2019
Dinsdag 09 April 2019
Vrijdag 12 April 2019
Dinsdag 16 April 2019
Vrijdag 19 April 2019
Dinsdag 23 April 2019
Vrijdag 26 April 2019
Dinsdag 30 April 2019
Vrijdag 03 Mei 2019
Dinsdag 07 Mei 2019
Vrijdag 10 Mei 2019
Dinsdag 14 Mei 2019
Vrijdag 17 Mei 2019
Dinsdag 21 Mei 2019
Vrijdag 24 Mei 2019
Dinsdag 28 Mei 2019
Vrijdag 31 Mei 2019
Dinsdag 04 Juni 2019
Vrijdag 07 Juni 2019
Dinsdag 11 Juni 2019
Vrijdag 14 Juni 2019
Dinsdag 18 Juni 2019

 

 

 

Speeltijden (onder voorbehoud) t/m eerste week juni

07 maken we op de vrijdagavond gezamenlijk gebruik van de hal met Orion

 

Dagen en tijden  Thuis            
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   
Dinsdag 02 April 2019 20:30-22:30 Voorjaarstoernooi
Vrijdag 05 April 2019 20:00-22:00 WIK80 BC V1   - 
Dinsdag 09 April 2019 20:30-22:30 
Vrijdag 12 April 2019 20:00-22:00 WIK80 BC V1   - 
Dinsdag 16 April 2019 20:30-22:30   

April 2019 20:00-22:00   
Dinsdag 23 April 2019 20:30-22:30   
Vrijdag 26 April 2019 20:00-22:00 WIK80 BC V1 - 
Dinsdag 30 April 2019 20:30-22:30   
Vrijdag 03 Mei 2019 20:00-22:00 WIK80 BC V1   - 
Dinsdag 07 Mei 2019 20:30-22:30   
Vrijdag 10 Mei 2019 20:00-22:00   
Dinsdag 14 Mei 2019 20:30-22:30   
Vrijdag 17 Mei 2019 20:00-22:00   
Dinsdag 21 Mei 2019 20:30-22:30   
Vrijdag 24 Mei 2019 20:00-22:00 WIK80 BC V1 - 
Dinsdag 28 Mei 2019 20:30-22:30   
Vrijdag 31 Mei 2019 20:00-22:00   
Dinsdag 04 Juni 2019 20:30-22:30   
Vrijdag 07 Juni 2019 20:00-22:00   
Dinsdag 11 Juni 2019 20:30-22:30   
Vrijdag 14 Juni 2019 20:00-22:00   
Dinsdag 18 Juni 2019 20:30-22:30   

 
 
 

  

week juni 

gebruik van de hal met Orion 

Uit 
 
 
 
 
 
 

Voorjaarstoernooi 
PLUUMKE T BV V3 

BRAVO HV V3 
 
 
 

ELO UNITED V3 
 

ELO UNITED V4 
 
 
 
 
 

BRAVO HV V2 
 
 
 
 
 
 
 


