Nieuwsbrief Augustus 2019
Nou, de zonnebrand maakt rap plaats voor de paraplu. Kortom, de zomer loopt op zijn einde
waardoor we jullie nog even een korte update willen geven in aanloop naar het nieuwe
badmintonseizoen.
Start badmintonseizoen 2019 / 2018
We gaan van start op woensdag 21 augustus aanstaande. Om 19:00 uur is de zaal weer open
voor de jeugd, senioren zijn als vanouds welkom vanaf 20:00 uur.
Vacatures binnen het bestuur
Met ingang van dit seizoen zijn er twee vrije posten binnen ons bestuur. Voor zowel een
penningmeester als voorzitter zijn we op zoek naar enthousiaste leden die hun steentje bij willen
dragen aan onze gezellige club.
Bij interesse of vragen spreek je het beste even iemand van het bestuur aan, of je stuurt een
mailtje naar bcabinfo@gmail.com
Competitieschema’s bekend
De competitie planning voor 2019 / 2020 staat inmiddels online. Haal die agenda’s maar weer voor
de dag en ga naar www.hbbond.nl/senioren/competitie/.
Iedereen veel succes voor aankomend seizoen!
Zomerbadminton
De zomerbadminton avonden waren erg goed bezocht dit jaar. In Vlijmen en Beek en Donk kun je
deze week voor de laatste keer terecht voor een gezellig avondje badminton:
- Beek en Donk (HBB): donderdag 15 augustus - 20:00 tot 22:30 - Sporthal D’n Ekker, Muzenlaan
2a te Beek en Donk - €4,- per avond.
- Vlijmen (BBF) dinsdag 13 augustus - 20:00 tot 22:30 - Sporthal Die Heygrave, Burgemeester
Zwaansweg 4 te Vlijmen - €3,- per avond.
Herinnering burendag
Voor de Nationale Burendag 2019 krijgen we de mogelijkheid om onze sport te promoten. Dit vind
plaats op zaterdag 28 september tussen 12:00 en 16:00 uur. Lijkt het je leuk om daar aan mee te
doen dan horen wij het graag!
Herinnering betreft opzegging lidmaatschap
We maken zo nu- en dan mee dat men laat is met het doorgeven wanneer een lidmaatschap
wenst te worden beëindigd. Voor het nieuwe seizoen betekend dit dat eventuele opzegging vóór
de start van aankomend seizoen per brief of mail met het bestuur gecommuniceerd is, dit om
onnodige kosten te voorkomen.

Tot volgende week allemaal!

