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Dringende oproep
Op dit moment hebben we drie vaste begeleiders bij de jeugd. Linda, Erik en Peter. Dit is net genoeg
op het moment dat ze alle drie aanwezig zijn. Helaas is het niet altijd mogelijk voor hen om werk en
badminton zo te plannen dat ze op vrijdagavond bij de jeugd aanwezig kunnen zijn. Soms gebeurd het
zelfs dat slechts een persoon aanwezig is. Als bestuur vinden we vooral dit laatste niet kunnen. Op
het moment dat er een calamiteit/blessure ontstaat is er niemand die de groep kan overnemen.
Daarom een dringende oproep. Wie wil helpen bij het begeleiden van de jeugd. Het zou mooi zijn
als je ieder week zou kunnen helpen maar als je eens per X weken aanwezig kunt zijn zijn we ook al
geholpen.
Alternatief is het niet door laten gaan van de jeugdtrainingen op avonden dat we niet minimaal twee
begeleiders hebben.

Toernooien
Senioren
Het leek ons als bestuur leuk om wat vaker een “toernooi” voor senioren te organiseren. Dit ter
afwisseling van de trainingen. Je wil tenslotte ook eens testen of de trainingsarbeid zijn vruchten
afwerpt. Ook willen we naast een sportieve vereniging ook een vereniging zijn waar je voor de
gezelligheid komt.
Daarom organiseren wij 27 november het eerste Sinterklaas toernooi voor senioren. Details moeten
nog uitgewerkt worden maar volgende hebben we bedacht:
- Opgave is niet nodig. Wie die avond aanwezig is, is automatisch deelnemer.
- Er worden (mix-)dubbels gespeeld
- Koppels worden per ronde door wedstrijdleiding samengesteld.
- Voor zover mogelijk spelen gelijkwaardige tegenstanders tegen elkaar.
- We spelen ongeveer van 20:15 tot 22:00.
- We hopen dat de naamgever van het toernooi ook langs komt.

Jeugd
De jeugd heeft al enkele jaren een sinterklaas toernooi. Dit jaar zal dit gehouden worden op 23
November. Daarnaast zal de jeugd 20 oktober met 13 leden deelnemen aan een jeugdtoernooi in
Voorthuizen.

Trainingen recreanten
Het was de laatste tijd erg druk op dinsdagavond waardoor voor sommigen tussen 20:00 en 21:15
maar een beperkte mogelijkheid is tot vrijspelen/trainen. Omdat we merken dat een deel van de leden
vrijspelen belangrijk vindt en een ander deel juist trainen willen we de balans verbeteren. Nadat deze
balans jaren is doorgeslagen naar vrijspelen is deze nu door geslagen naar trainen.

We denken de balans te verbeteren door de groep die training wil op te splitsen in tweeën. De ene
groep heeft recht op training in de even weken de andere in de oneven weken. Het is mogelijk de
andere weken mee te trainen maar enkel wanneer er nog plaats is op de baan. Voor meer informatie
over de groepsindeling neem contact op met je trainer.

Herinnering voorjaarscompetitie recreanten:
Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds vermeld wordt ook komend jaar weer de voorjaarscompetitie
georganiseerd. Wil je mee doen denk er dan aan dat je jouw team op tijd inschrijft. De inschrijving
moet eind oktober 2012 bij de bond zijn. Voor informatie www.bcnijkerk.nl pagina senioren. Informeer
ook over de mogelijkheden bij Piet Peters.

Agenda
19-Okt-2012 Geen badminton jeugd i.v.m. herfstvakantie
20-Okt-2012 Jeugdtoernooi in Voorthuizen
25-Okt-2012 Vanaf vandaag op donderdag spelen van 21:00 tot 23:00
25-Okt-2012 Uiterste datum opgave voorjaarscompetitieteams bij Piet Peters
01-Nov-2012 Lidmaatschap word vanaf deze datum automatisch met een jaar verlengd. Afmeldingen
per e-mail naar nijkerk@badminton.nl of schriftelijk aan de ledenadministratie.
27-Nov-2012 Sinterklaastoernooi senioren.
01-Dec-2012 Nieuwe editie clubblad De Zoef komt uit.
25-Dec-2012 Geen badminton senioren i.v.m. kerst.
27-Dec-2012 Geen badminton senioren i.v.m. kerst
28-Dec-2012 Geen badminton junioren i.v.m. kerstvakantie
01-Jan-2012 Geen badminton senioren Nieuwjaarsdag
Feb-2013 Start voorjaarscompetitie recreanten.
21-Mrt-2013 Vanaf vandaag op donderdag spelen van 20:00 tot 23:00

Clear
Nog niet genoeg nieuws over badminton ontvangen. Abonneer je dan op de Clear het digitale
magazine van de badmintonbond. Er zijn twee edities. Een met nieuws over topsport badminton en
een meer gericht op de verenigingsbadmintonner. Zie

http://www.badminton.nl/badminton_nederland/communicatie/clear/

Te veel nieuwsbrief
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je (ere)lid of donateur van BC Nijkerk bent. Wil je deze
nieuwsbrief niet ontvangen stuur een mail naar nijkerk@badminton.nl.

