Beste Leden,

De laatste nieuwsbrief van 2020, een raar jaar waarin alle dingen anders zijn gegaan dan verwacht of
gedacht en misschien wel gewenst. Maar ook zijn er nieuwe dingen gewaarworden en misschien
hebben enkele van jullie wel een andere manier van leven ontdekt in dit bijzondere jaar.
Badmintonnen kunnen we sinds gisteren niet meer. De laatste tijd waren jullie allemaal massaal blijven
badmintonnen en heeft de vereniging zelfs nieuwe leden kunnen verwelkomen in deze periode. Graag
wil het bestuur iedereen bedanken die zich dit jaar weer heeft ingezet voor BC WIK80.
Jammer genoeg is het dus niet meer om te badmintonnen. De zaal is weer open voor badminton op
wie zal het zeggen. We zullen jullie informeren via de website www.bcwik80.nl en via de app.
Gelukkig mocht voor de jeugd mocht Sinterklaas toch nog langs komen op vrijdag 4 december en had
de goed heilig man wat lekker mee voor de jeugd. Ook zijn de nieuwe shirts al uitgedeeld met nieuwe
sponsoren die de vereniging ondersteunen in deze moeilijke tijden, waarvoor dank aan de sponsoren.
Als verenigingen kunnen we nog steeds naar extra leden gebruiken en is er nog genoeg ruimte op de
banen. 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 via www.probeerbadminton.nu
Indien je volgende drie vragen beantwoord met “Ja”, neem dan contact op met het bestuur. Vind jij
onze vereniging ook leuk en belangrijk? Heb jij één bepaald talent? En wil jij graag je steentje bijdragen
aan het bestaan van de vereniging? Dan kunnen we jouw talent wel gebruiken binnen het bestuur of
een van de commissies! Samen kijken we waar jij kan helpen.
Zijn jouw contactgegevens bij de vereniging nog steeds correct? Iemand verhuist of gaat binnenkort
verhuizen? Nieuwe e-mailadres of telefoonnummer? Laat het ons weten zodat we belangrijke
informatie met jou kunnen communiceren. Wijzigingen doorgeven via penningmeester@bcwik80.nl .
Een Algemene Leden Vergadering (ALV) is zeer belangrijk voor de vereniging. Op dinsdag 26 januari
2021 zal de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsvinden. Dit jammer genoeg nog niet in
nieuwe stijl gevolgd door de nieuwjaarsborrel vanwege corona maar wel digitaal via Microsoft Teams,
de link volgt in de e-mail. De agenda is op volgende pagina te lezen en op de vernieuwde website.
Rest mij enkel nog om jullie een goede gezondheid te wensen met fijne kerstdagen en een vrolijke
jaarwisseling. Blijf gezond en geniet met afstand

Jan Beerens
Voorzitter BC WIK 80

Agenda Algemene Ledenvergadering
Datum: Dinsdag 26-01-2020
Locatie: Online met Microsoft Teams via de link in de e-mail.
Tijdstip: 19u45 – 21u30

Inloop tot 20u00
1 Opening door de voorzitter
2 Vaststelling agenda
3 Behandeling Ingekomen Stukken
4 Mededelingen
5 Behandeling Notulen 28-01-2020
6 Verslag algemeen door voorzitter

Voorstel

Terugblik 2020
Ledenadministratie
Vooruitblik 2021 en Jaaragenda

7 Verslag financiën door penningmeester
Jaarverslag 2020
Verslag kascontrole door Kascommissie
Begroting 2021

8 Verslag competitie door competitieleider
Competitie seizoen 2020/2021
Lentecompetitie 2021
Competitie seizoen 2021/2022

9 Verslag training door trainer
Recreanten
Competitie
Jeugd

10 Bestuur mutaties
Verkiezing Secretaris: Kandidaten aanmelden bij bestuur
Verkiezing Kascommissie
Decharge en Charge commissies

11
12
13
14
15

Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Voorstel datum ALV 2022
Bedanking Sponsoren
Sluiting

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/

Kom tanken bij Nettotank Glanerbrug met voordelige prijzen bij dit unieke tankstation.
De enige in zijn soort, landelijk erfgoed met Rijksmonumentstatus.
https://www.nettotank.nl/tankstation-glanerbrug/

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.
https://www.countus.nl/

Hallo, mijn naam is Peter Kock en ik ben beeldend kunstenaar te Enschede, geboren op 24 augustus
1950 te Manokwari Nieuw Guinea (Indonesië).
Ik ben autodidact en mijn werken zijn gemaakt in diverse soorten steen, van de zachte
Braziliaanse/Chinese steen, via het iets hardere Albast/Seleniet, tot in de harde steensoorten zoals
Serpentijn en Springtone. Mijn werken zijn vooral figuratief/surrealistisch (organisch van vorm),
waarbij mijn inspiratie vooral uit de dierenwereld komt, met af en toe een uitstapje naar een meer
abstract werk.
Heb sinds 2008 mijn eigen ambachtelijke stijl van werken ontwikkeld, waarbij de vorm, de lijnen en
het gevoel met de steen leidend zijn voor het vormen van de uiteindelijke sculptuur. Het combineren
van steen met andere materialen, zoals hout en roest vast staal en in de toekomst glas, geven een
extra dimensie aan mijn kunstwerken.
Een andere passie is het geven van creatieve workshops beeldhouwen in diverse soorten steen, voor
één of meerdere personen in eigen atelier, of op een mooie locatie buiten.
Kijk rustig rond op mijn website en wie weet zie ik u misschien op een workshop beeldhouwen, of bent
u geinteresseerd in een mooi kunstwerk/scuptuur van mij.
http://pekock.nl/

Welkom bij Germa Auto's
Germa Auto's is een universeel autobedrijf dat al weer ruim 10 jaar in Haaksbergen gevestigd zit. Bij
Germa Auto's kunt u terecht voor betaalbare occasions en voor al uw reparaties en onderhoud aan uw
auto. Wij bieden een aantal services aan waaronder bandenwissel, uitlaatservice, aircoservice,
trekhaakservice, storingdiagnose en zijn een onafhankelijk APK keuringstation. Verder verzorgen wij u
eventuele in/verkoop, bemiddelling en consignatie van uw auto.
Voor alle verdere informatie kunt u bij ons terecht op normale openingstijden. Maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.30 en zaterdag van 09.00 tot 16.00. De koffie staat altijd klaar!
https://www.germaauto.nl/

Altijd precies weten hoe je bedrijf ervoor staat.
Het kan. Met Randzaak.
De makkelijkste manier om je boekhouding te regelen
Alle financiële zaken op orde voor een vast bedrag
Begeleiding en advies van ervaren experts
https://www.randzaak.nl/

