
Nieuwsbrief	BC	Hoogkerk	 	 editie		mei	2017	

	
Dag	badmintonvrienden,	
	
Het	is	weer	zover,	het	is	tijd	voor	een	nieuwe	editie	van	de	nieuwsbrief	van	BC	
Hoogkerk.	 Er	 is	 de	 afgelopen	 periode	 weer	 het	 nodige	 gebeurd	 waarover	 we	
jullie	als	bestuur	graag	willen	informeren.	In	deze	nieuwsbrief	vinden	jullie	een	
aantal	nieuwtjes	van	de	afgelopen	tijd,	maar	we	besteden	ook	aandacht	aan	een	
aantal	belangrijke	zaken	die	de	komende	weken	op	het	programma	staan.	Lees	
dus	vooral	verder!		
	
Het	bestuur	ontvangt	en	verliest	een	lid	
Tijdens	de	Algemene	Leden	Vergadering	(ALV)	heeft	het	bestuur	een	dringende	
oproep	 gedaan	 voor	 een	 nieuwe	 penningmeester.	 Deze	 oproep	 heeft		
geresulteerd	 in	 de	 aanmelding	 van	 Erik	 Dirkse	 als	 penningmeester.	 Inmiddels	
heeft	Erik	zijn	rol	als	penningmeester	opgepakt	en	hier	zijn	we	als	bestuur	erg	
blij	mee.		
	
Helaas	hebben	we	ook	minder	leuk	nieuws	uit	het	bestuur.	Richard	Gnodde	heeft	
op	eigen	verzoek	zijn	bestuurstaak	neergelegd.	Richard	heeft	in	het	bestuur	zijn	
steentje	 de	 afgelopen	 2	 jaar	 meer	 dan	 bijgedragen.	 Samen	 met	 Marie	 is	 hij	
verantwoordelijk	 geweest	 voor	 het	 aanboren	 van	 nieuwe	 sponsoren	 en	
materieel.	Als	bestuur	 zijn	we	hem	zeer	dankbaar	hiervoor	 en	hebben	daarom	
met	 pijn	 in	 het	 hart	 en	 een	 passend	 cadeau	 afscheid	 van	 hem	 genomen.	 Door	
deze	wijzigingen	bestaat	het	bestuur	momenteel	uit:	
	
Erik	Dirkse,	Penningmeester		 	 Niels	Scholtens,	Voorzitter	
Marie	Gooyert	 	 	 	 Frank	Perton,		Secretaris	
	
Meer	vers	bloed	is	welkom.	We	merken	dat	het	fijn	is	om	een	goede	bezetting	te	
hebben	van	het	 bestuur.	Dus	wil	 je	 ons	bestuur	 komen	versterken	 en	proeven	
aan	 een	 bestuursfunctie	 binnen	 de	 club	 neem	 dan	 gerust	 contact	 op	 met	 het	
bestuur.	
	
Poiesz	Jeugd	Sponsor	Actie	
Ook	 dit	 jaar	 hebben	 we	 weer	 deel	 mogen	 nemen	 aan	 de	 Jeugd	 Sponsor	 Actie	
(JSA)	van	de	Poiesz.	Door	de	 inspanningen	van	de	 jeugdleden	(Gavin,	Frederik,	
Eline,	Geert	en	Mark	Gooyert)en	ouders	 is	de	actie	ook	dit	 jaar	weer	een	groot	
succes	geweest.	Het	heeft	de	club	maar	liefst	888	euro	opgeleverd!	Dit	geld	gaan	
we	 inzetten	voor	de	 jeugd	door	de	 jeugdtrainers	vrij	 te	stellen	van	contributie.	
Dit	 is	voor	de	vereniging	de	enige	optie	om	 jeugdtrainers	 te	vinden	zonder	dat	
we	contributie	moeten	verhogen.	De	opbrengst	zal	ook	gebruikt	worden	voor	het	
bekostigen	van	prijzen	voor	het	 toernooi	dat	we	gaan	organiseren	 (zie	 later	 in	
deze	nieuwsbrief).		
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Uitslag	Jeugdcompetitie	
	

	
	
We	hebben	het	competitieseizoen	afgesloten	met	een	prachtig	resultaat.	
Onze	twee	competitieteams	(J1	en	J2)	hebben	de	competitie	afgesloten	met	een	
tweede	plaats	in	hun	klasse	van	de		Noordelijke	Badminton	Competitie.	
We	 zijn	 erg	 trots	 op	 onze	 kanjers.	 Deze	 grote	 prestaties	 hebben	 we	 onlangs	
kenbaar	 gemaakt	 in	 de	Westerkrant	 en	 ook	 in	 deze	 nieuwsbrief	 staan	we	hier	
graag	nog	even	bij	stil.	Gefeliciteerd	allemaal!	
	
	

	
	
Algemene	ledenvergadering	
Op	 18	mei	 staat	 onze	 jaarlijkse	 ledenvergadering	 op	 het	 programma.	 Bij	 deze	
willen	we	al	onze	leden	oproepen	om	aanwezig	te	zijn	bij	deze	vergadering.	Het	
verslag	van	de	vorige	ALV	en	de	agenda	voor	18	mei	treffen	jullie	in	de	bijlagen	
bij	deze	nieuwsbrief.	
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Familietoernooi	
Net	als	voorgaande	jaren	organiseren	we	ook	dit	jaar	weer	een	familietoernooi.	
De	voorbereidingen	zijn	al	in	gang	gezet	en	bij	deze	laten	we	jullie	alvast	weten	
dat	je	donderdag	8	juni	in	de	agenda	met	rode	pen	kan	omcirkelen.	Op	deze	dag	
gaat	het	toernooi	namelijk	plaatsvinden.	Het	toernooi	duurt	van	19.00-21.00	uur	
en	er	zijn	leuke	prijzen	te	winnen.	Meer	informatie	ontvangen	jullie	de	komende	
weken!	
	
Opzeggen	lidmaatschap	
Het	 seizoen	 loopt	 weer	 teneinde.	 Dit	 betekent	 dat	 er	 al	 weer	 nagedacht	moet	
worden	wat	we	komend	seizoen	gaan	doen.	Welke	jeugdspelers	gaan	competitie	
spelen,	wie	blijft,	wie	vertrekt?	Mocht	je	besluiten	je	lidmaatschap	niet	te	willen	
verlengen	dan	verzoeken	we	jullie	deze	voor	1	juni	2017	op	te	zeggen.	
	
Tot	slot	
Bij	 de	 vorige	 editie	 van	 de	 nieuwsbrief	 hebben	 we	 aangegeven	 dat	 we	 de	
nieuwsbrief	graag	met	een	hogere	frequentie	willen	verspreiden.	Hiervoor	is	het	
wel	 nodig	 dat	 we	 genoeg	 nieuws	 en	 andere	 noemenswaardigheden	 hebben.	
Uiteraard	hebben	we	daarbij	 jullie	hulp	nodig.	Via	deze	weg	willen	we	daarom	
een	oproep	plaatsen	 om	ons	 te	 voorzien	 van	 informatie	 voor	 volgende	 edities.	
Dit	 kan	 van	 alles	 zijn:	 wedstrijd-	 en	 toernooiverslagen,	 leuke	 verhalen	 	 van	
(jeugd-)	leden,	leuke	foto’s	of	zelfs	filmpjes.	Als	het	maar	aan	badminton	of	onze	
club	gerelateerd	is.	Inzendingen	kun	je	sturen	naar:	bchoogkerk@gmail.com	
	
Tot	de	volgende	keer!																						-	-	-	-	-																																	Bestuur	BC	Hoogkerk	
	
	
	
	


