
 

 

 

 

 

Beste Leden, 

 

Hierbij een update van je favoriete badmintonclub en met allerlei nieuwtjes en weetjes. 

Wist je dat: 

- Het nieuwe seizoen 20/21 morgen alweer start op dinsdag 18 augustus 

o Dit op dinsdagen van 20u30 tot 22u30  

- Voor de vrijdagen is dit vanaf vrijdag 21 augustus is 

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

- De Pathmoshal (Veilingstraat 20, 7513 CZ Enschede) nog steeds de place to be is. 

- De trainingen voor recreanten -;  competitie - en jeugdspelers weer begint. 

o Heb je wensen geef ze door aan onze Trainer Jan De Jong 

- we heugelijk nieuws hebben voor de jeugdspelers? Neen, dat is niet erg want hier komt het 

voor jullie jongelingen: We gaan jullie blij maken een extra uur badminton op dinsdagen van 

17u00 tot 18u00 in een Pathmoshal en dit het hele jaar. 

- We zijn de heren van de jeugdafdeling heel erkentelijk voor het faciliteren van dit extra uur 

en het verzorgen voor de bijhorende financiële kracht dankzij enkele nieuwe sponsoren 

namelijk Countus en Netto tank glanerbrug. Meer informatie vind je onderaan de 

nieuwsbrief. 

- Jullie hulp bij de jeugdtraining zeer belangrijk is voor de jeugd en hun binding met de 

vereniging. Bijgaand vinden jullie ook het nieuwe schema om de trainer te assisteren. Sta je 

nog niet op de lijst maar wil je wel helpen. Meld je aan bij de trainerrrrrrr…… 

- We nog steeds op zoek zijn naar extra leden. Hoe kan jij helpen? Nodig vrienden, familie, 

collega’s, etc uit om lid te worden, zie bijgaande flyer of maak ze al warm voor een nieuwe 

introductie moment dankzij de bond via probeerbadminton.nu 

- Het bestuur altijd extra hulp kan gebeuren zoals bij het ondersteunen van 

probeerbadminton.nu (wie wil er deze website van informatie voorzien voor de hele regio?) 

Is er iets wat jij leuk vind? Dan kunnen we jouw talenten wel gebruiken binnen het bestuur!  

- Er voor jeugdleden weer een ronde Sjors sportief op het menu staat in november en maart. 

• Een Algemene Leden Vergadering (ALV) zeer belangrijk is voor een vereniging 

o Vooraankondiging: op dinsdag 26 januari 2021 zal de jaarlijkse Algemene Leden 

Vergadering (ALV) plaatsvinden en dit in nieuwe stijl gevolgd door de 

nieuwjaarsborrel. Graag alvast deze datum in de agenda vastzetten. Details over 

locatie, tijdstip en agenda volgen later. 
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BC WIK80 heeft zich aangemeld voor het clubwassen bij Perfect Carwash Enschede. Vanaf nu steun je 

jouw favoriete club na iedere autowasbeurt! 

Hoe werkt het? 

BC WIK80 heeft zich aangemeld bij Perfect Carwash voor deelname aan clubwassen. Voor de 

promotie en aanmeldingen onder alle leden hebben wij een clubwaspakket met het logo van BC 

WIK80 klaar liggen. Het pakket met aanmeldformulieren is bedoelt voor alle leden en/of familie, 

vrienden die zich bij de club verbonden voelen en de club financieel willen steunen.  

Daarnaast houden we van alle aanmeldingen van de club de totale wassingen bij. Van dit totaal 

bedrag word een percentage één maal per jaar geschonken aan je favoriete club! Heb je al een 

waspas van Perfect Carwash? Geen probleem, deze kan je bij de kassa aanmelden voor het 

clubwassen of direct op de website koppelen aan de club: 

https://www.perfectcarwash.nl/clubwassen/  

  

https://www.perfectcarwash.nl/clubwassen/


 

 

 

 
 

Kom tanken bij Nettotank Glanerbrug met voordelige prijzen bij dit unieke tankstation. 

De enige in zijn soort, landelijk erfgoed met Rijksmonumentstatus. 

In 1924 begonnen als coöperatie van boeren en tuinders. Krachten bundelen en daarmee 

samen sterk staan. Ondanks dat onze roots al in het begin van de vorige eeuw liggen, zijn wij 

alles behalve een ouderwetse accountant. 

Wij maken ondernemen makkelijker. Wij zorgen voor houvast. Voor nieuwe inzichten. Voor 

informatie waar je wat mee kunt. Dat doen we door onze branchekennis te koppelen aan 

jouw persoonlijke doelen. Zodat je precies weet waar je staat en welke stappen je moet 

zetten om je doelen te bereiken. Of je nu staat voor een bedrijfsbrede uitdaging of specifieke 

vraagstukken hebt op fiscaal-, juridisch-, administratief-, financieel- of personeelsgebied. 

 


