
 
Beste badmintonners en badmintonsters, 
 
Op zaterdag 9 maart was onze Open Dag in de nieuwe sportzaal. Het 
resultaat: een groot succes! De officiële opening door wethouders 
Hartman en van Bezooijen en de demo partij door Pieter en Jeffrey 
trokken veel bezoekers en potentiële leden.  
 
In de weken daarna is het leden aantal toegenomen en zijn alle 
badmintonavonden goed bezet met superfanatieke wedstrijden! 
 
Inmiddels begint het echt voorjaar te worden, is het buiten langer 
licht en genieten we van het voorjaarsweer. Dat betekent dat we dan 
ook langzaam gaan toewerken naar de zomerstop van het 
badmintonseizoen. In deze nieuwsbrief een korte terugblik op de 
afgelopen maanden en een vooruitblik naar het einde van het seizoen 2018-2019. 
 
Nieuwe leden: 
Na de open dag hebben we Gerrit, Evelyne, Eveline, Cynthia, Hans, Arno en Michael mogen 
verwelkomen als nieuwe leden. 
Bij de jeugd zijn Mark, Masha en Wouter lid geworden.  
Allemaal welkom bij onze club! 
 
Verder zijn er nog een aantal mensen die een aantal keer hebben meegespeeld om te kijken of 
ze de badmintonsport leuk vinden. Dus wellicht dat we binnenkort nog meer nieuwe leden 
mogen verwelkomen.   
 
Einde van het seizoen: 
In tegenstelling tot andere jaren gaan we wat langer door met het seizoen. Waar de zomerstop 
altijd inging per 1 juni hebben we met de nieuwe zaal besloten om dit seizoen door te laten lopen 
tot eind juni. In verband met de zomerfeesten betekent dit dat de laatste training voor de 
junioren is op woensdag 19 juni. De senioren hebben de laatste speelavond op donderdag 20 
juni. Zoals gebruikelijk zal het nieuwe seizoen dan weer op de 1e maandag van september 
starten.  
 
Junioren: 
De trainingen van Ilse en Pieter worden fanatiek bezocht. Op donderdag 11 april zijn we met de 
hele groep weer een keertje teruggegaan naar Asperen om daar mee te trainen en de 
badmintonvriendschappen warm te houden.  
 
In de maand juni gaan we voor jullie nog een leuk uitje organiseren als afsluiting van het 
seizoen. Info volgt via Eva.  
 
Senioren: 
Op de maandag geven Ilse en Pieter ons de nodige trucs om het spel aan te passen naar het 
hoge dak. Deze tips worden vervolgens volop benut op de speelavonden en interne competitie.  
Op 25 april hebben we Asperen uitgenodigd om de aangehaalde banden warm te houden. Die 
avond werd er superfanatiek gespeeld en hebben we afgesloten aan de bar bij het dorpshuis.  
 
De afsluiting van het seizoen is op donderdag 20 juni waarbij we iedereen uitnodigen om dan 
gezellig een shuttletje te komen slaan. We sluiten daarna het seizoen af onder het genot van een 
hapje en een drankje aan de bar in het dorpshuis. Meer info volgt in de app, noteer deze datum 
alvast in de agenda! 
 
Bestuursinfo: 
In de vorige nieuwsbrief meldde we dat Jacolien zich beschikbaar had gesteld voor het 
bestuurswerk. Jacolien heeft een aantal vergadering meegedraaid en daarna besloten om niet 
definitief toe te treden, Jacolien blijft ons wel helpen met hand- en spandiensten.  
Dat betekent dat er nog altijd een plekje over is in het bestuur. Wie wil ons bestuur komen 
versterken?  
 



 
 
Zoals jullie hebben kunnen zien op je eigen bankafschrift was er vanaf het begin van het seizoen 
een vertraging in de incasso van de contributie. Vanaf februari heeft penningmeester Vera deze 
achterstand geleidelijk weggewerkt. De maanden juli en augustus 2018 moeten nog geïncasseerd 
worden. Dit zal in de loop van mei/juni verwerkt worden. Onze excuses hiervoor. Om dit richting 
de toekomst te voorkomen zijn de taken binnen het bestuur herverdeeld zodat er meer tijd en 
aandacht is om de contributie, zoals jullie van ons mogen verwachten, maandelijks te incasseren.   
 
De contributieverhoging die in de vorige nieuwsbrief aangekondigd is, is per 1 april ingegaan. Er 
zijn vanuit de leden geen bezwaren gemeld. Dit betekent dat de jeugdleden € 7,50 per maand 
betalen en de contributie voor senioren € 12,50 per maand is.  
 
BBQ en jaarvergadering 
Andere jaren sloten we het badmintonseizoen voor de zomer af met een bbq en de 
jaarvergadering. Dit keer hebben we voor een andere opzet gekozen en willen we het seizoen 
beginnen met een bbq en de jaarvergadering. Deze staat voorlopig gepland op vrijdagavond 6 
september. Meer info volgt! 
 
Jullie zijn hierbij weer op de hoogte. Uiteraard is het laatste nieuws beschikbaar via:   
 
https://www.facebook.com/BadmintonHerwijnen of http://www.badmintonherwijnen.nl/  

 
Het Bestuur 
 
Jan, Vera, Erica, Eva, Corné en Peter 
 
Jan van Vliet  Voorzitter   jan@badmintonherwijnen.nl  
Vera Geluk  Penningmeester  vera@badmintonherwijnen.nl 
Erica Thomson  Ledenadministratie  erica@badmintonherwijnen.nl  
Eva van Dijk  Jeugd    eva@badmintonherwijnen.nl  
Corné Baggerman Senioren   corne@badmintonherwijnen.nl  
Peter Meerman  Tijdelijk secretaris  peter@badmintonherwijnen.nl  
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