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VOORWOORD

Het seizoen 2018-2019 sluiten we binnenkort af. Het was een mooi en
sportief jaar waarin er gezellig maar ook fanatiek gebadmintond is. We zijn
allemaal weer een stukje beter gaan spelen onder de leiding van onze
trainer Hans.
Helaas is het ledenaantal opnieuw gedaald. Een vervelend gegeven waar
ook omliggende verenigingen mee te maken hebben. Onze voorzitter,
Peter van Dijk, schrijft hieronder hoe dit door de vereniging opgevangen
zal worden.
Na de vakantie starten we vol energie aan een nieuw seizoen. In de
vakantie hebben we weken de tijd om mensen in de directe omgeving
enthousiast te maken en in het nieuwe seizoen eens mee te nemen naar
de sporthal.
Het bestuur wenst iedereen een fijne zomerperiode en een goede
vakantie toe.

SAMENWERKING
ANDERE
VERENIGINGEN IN
BRONCKHORST

Jullie zijn eerder geïnformeerd over de gesprekken die lopen over
samenwerking. Tijdens de ledenvergadering werd aangegeven dat jullie dit
een goed initiatief vinden. Afgesproken is daarmee verder te gaan en jullie
daarvan op de hoogte te houden. Met ingang van het komend seizoen
wordt er al een aantal competitieteams gevormd bestaande uit leden van
twee verenigingen. Bij ons is dat het geval voor het recreantenteam en het
jeugdteam onder 13 jaar.
Verder mogen mensen van andere verenigingen op donderdagavond bij
ons mee trainen/spelen en gaan we met de vier verenigingen
maandelijkse tossavonden organiseren. Helaas bleek er weinig animo voor
een gezamenlijke trainingsochtend voor de jeugd in onze sporthal op
zaterdagochtend.
Meer informatie over de samenwerking vinden jullie in een aparte
nieuwsbrief die jullie bij deze nieuwsbrief meegezonden hebben gekregen.

NIEUWE SEIZOEN

Het seizoen begint voor de senioren weer op donderdag 29 en voor de
jeugd op zaterdag 31 augustus. We gaan met drie teams aan de
competitie deelnemen. Eén team voor de reguliere competitie, een
recreantenteam en een jeugdteam.
Met name bij de jeugd wordt de spoeling heel dun. Het bestuur heeft
echter besloten om volgend seizoen toch met de jeugdafdeling door te
gaan. Dit betekent wel dat we in het begin van het seizoen met elkaar alles
op alles moeten zetten om te proberen meer jeugdleden te krijgen.
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Ook heeft het bestuur besloten om een 10-rittenkaart voor niet leden in te
voeren. Dit moet leiden tot meer badmintonners in de zaal en daarmee
meer gezelligheid en volwassenen en kinderen van gelijkwaardig niveau.
In de afgelopen maand juni werden de speelavonden zeer slecht bezocht.
Zoals het er nu naar uit ziet zal ons verenigingsseizoen daarom eind mei
eindigen.

SPEEDMINTON

Wel eens gehoord van speedminton? Een snelle en leuke variant van ons
geliefde badminton. Je kunt dit spel prima buiten spelen want het is lang
niet zo gevoelig voor een beetje wind. Tussen €25-30 heb je al een leuke
set.
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CONTACT

Foto’s en stukjes voor deze Flash-Back kun je sturen aan Hans Brinkman:
h.brinkman3@gmail.com
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