
Beste Leden, 

Welkom bij de nieuwsbrief van december, zo aan het einde van het jaar wil het bestuur iedereen 

bedanken die zich ook dit jaar weer hebben ingezet bij BC WIK80. Of het nu gaat om hulp bij de 

jeugdtraining, het klaarzetten van de netten of het maken van scoreborden, we waarderen ieders 

betrokkenheid en inzet en we hopen dat we ook in het nieuwe jaar weer op iedereen te kunnen 

rekenen. In deze nieuwsbrief voornamelijk zaken die in het nieuwe jaar op de planning staan. 

Daarnaast is het een jubileumjaar en bestaat BC WIK80 alweer 40 jaar! Het bestuur is hard aan het 

werk om hier vorm en inhoud aan te geven en zodra hier meer over bekend is zullen we dit 

uiteraard delen, mocht iemand in het kader van het jubileum nog een goed idee hebben meld je dan 

vooral aan bij het bestuur dan kunnen we kijken of ook daar iets mee kunnen doen.  

 Speeltijden  
o Er is vakantie van . Iedereen is weer van harte welkom 23 december t/m 4 januari

op de eerste trainingsavond  en dit is op 2020. dinsdag 7 januari 
o Op dinsdag van  20u30 tot 22u30 (gehele jaar) en 
o Op vrijdag van  20u00 tot 22u00 (bij competitie tot 22u30). 

 Aankondiging ALV 
o De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 28 januari 2020 van 

19u45 tot 21u30. De agenda is bijgevoegd in nieuwsbrief en in de mail als bijlage. 

 Vooraankondiging Incasso 
o Rond 1 Januari zal de eerste incasso plaatsvinden van 2020.. 

 Nieuwjaarsborrrel 
o De nieuwjaarsborrel vind plaats op 24 januari aansluitend op de speelavond.  

 Vooraankondiging verassingstoernooi  
o Deze zal ergens plaatsvinden na de competitie verdere info volgt. 

 Hulp bij jeugdtraining 
o Bedankt voor het aanmelden de jeugd groeit enorm en de hulp is welkom. In het 

speelschema is voor zover bekend aangegeven wie die avond verwacht wordt. 
Mocht je niet kunnen zoek dan zelf even voor vervanging.  

 Jeugdcompetitie  
o Het eerste jeugdteam van WIK80 is kampioen geworden, van harte gefeliciteerd 

met dit mooie resultaat het tweede jeugdteam doet ook mee binnen dezelfde poule 
en staat derde. 

o Het derde jeugdteam staat op dit moment bovenaan in de poule, echter zijn daar 
nog niet alle wedstrijden gespeeld. 

 
 
  



 
 
 
 
 

 Inburgeraars  
o In december hebben we twee trainingen verzorgd voor een groep inburgeraars. Dit 

werd als erg positief ervaren en hopelijk komen er een paar proef spelen in januari. 
 
 
Dit is het voor de nieuwsbrief van december. Nogmaals bedankt voor de inzet en we wensen 
iedereen fijne feestdagen en een goed begin van 2020. 
 

 Sportieve Groeten en tot op de baan, 
Bestuur 

  



 

Speeltijden (onder voorbehoud) t/m laatste week Maart 

Dagen en tijden  
  

Hulp bij de jeugd 
  

Extra informatie 

       dinsdag 7 januari 2020 
 

20:30-22:30 
    vrijdag 10 januari 2020 

 
20:00-22:30 Klaas en Jan G 

   dinsdag 14 januari 2020 
 

20:30-22:30 
    vrijdag 17 januari 2020 

 
20:00-22:30 Peter K en Gerrit 

   dinsdag 21 januari 2020 
 

20:30-22:30 
    vrijdag 24 januari 2020 

 
20:00-22:00 Olaf en Michel 

   dinsdag 28 januari 2020    19:45 21:30       ALV 

vrijdag 31 januari 2020 
 

20:00-22:30 Bertram en Mark 
   dinsdag 4 februari 2020 

 
20:30-22:30 

    vrijdag 7 februari 2020 
 

20:00-22:00 
    dinsdag 11 februari 2020 

 
20:30-22:30 

    vrijdag 14 februari 2020 
 

20:00-22:00 
    dinsdag 18 februari 2020 

 
20:30-22:30 

    vrijdag 21 februari 2020 
 

20:00-22:00 
    dinsdag 25 februari 2020 

 
20:30-22:30 

    vrijdag 28 februari 2020 
 

20:00-22:30 
    dinsdag 3 maart 2020 

 
20:30-22:30 

    vrijdag 6 maart 2020 
 

19:30-22:30 
    dinsdag 10 maart 2020 

 
20:30-22:30 

    vrijdag 13 maart 2020 
 

20:00-22:00 
    dinsdag 17 maart 2020 

 
20:30-22:30 

    vrijdag 20 maart 2020 
 

20:00-22:00 
    dinsdag 24 maart 2020 

 
20:30-22:30 

    vrijdag 27 maart 2020 
 

20:00-22:30 
    dinsdag 31 maart 2020 

 
20:00-22:30 

    vrijdag 3 april 2020 
 

20:00-22:30 
     

  



 

Agenda Algemene Ledenvergadering 

Datum:  Dinsdag 28-01-2020 

Locatie: Pathmoshal  

Tijdstip: 19u45 – 21u30 

 

Inloop tot 20u00 

1 Opening door de voorzitter 

2 Vaststelling agenda 

3 Behandeling Ingekomen Stukken 

4 Mededelingen 

5 Behandeling Notulen 29-01-2019 

6 Verslag algemeen door voorzitter 
Terugblik 2019 

Ledenadministratie 

Vooruitblik 2020 en Jaaragenda 

7 Verslag financiën door penningmeester 
Jaarverslag 2019 en Kascontrole 

Begroting 2020 

  



 

8 Verslag competitie door competitieleider 
Competitie seizoen 2019/2020 

Lentecompetitie 2020 

Competitie seizoen 2020/2021 

9 Verslag training door trainer  
Recreanten 

Competitie 

Jeugd 

10 Bestuur mutaties 
Verkiezing Voorzitter: Jan Beerens is herkiesbaar; Kandidaten aanmelden bij bestuur 

Verkiezing Kascommissie 

Decharge en Charge commissies 

11 Wat verder ter tafel komt 

12 Rondvraag 

13 Voorstel datum ALV 2021 

14 Bedanking Sponsoren 

15 Sluiting met borrel 
 


