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VOOR JE LIGT DE VIERDE
NIEUWSBRIEF VAN BC SHUTTLEK
In deze nieuwsbrief o.a.
 De Stroopwafels
 Januari Open Maand
 Ouder Kind Toernooi
 BC Shuttlek zoekt
 De agenda

Geld tellen van de stroopwafelactie

Heb je leuke verhalen, ideeën, foto´s
etc. rondom badminton en je wilt dit
graag delen met onze leden, stuur
dan je verhaal naar
secretaris@shuttlek.nl en we nemen
het mee in de volgende nieuwsbrief.

.

Het succes van de stroopwafel

Sinds een aantal jaren halen we geld op voor het
jeugdkamp door langs de deuren te gaan met
het verkopen van stroopwafels. Dit jaar hebben
we de actie verenigings-breed getrokken en met
succes.
We hebben totaal 330 pakjes verkocht met een
totale opbrengst van bijna 1000 Euro!!!
Een deel hiervan gaat natuurlijk naar het
jeugdkamp en een deel om de clubkas te
sponsoren.
Aan iedereen die meegeholpen heeft super
bedankt.
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Zaterdag 30 november was het weer zo ver,
de ouders mochten hun sportiefste beentje
voor zetten. Samen met hun kind(eren)
mochten ze een toernooi spelen.
Niet alleen de ouders en kinderen stonden
op de baan. Sinterklaas had namelijk, tot
onze grote vreugde, twee pieten
afgevaardigd. Naast het uitdelen van
lekkers en cadeautjes deden de pieten ook
erg hun best met badmintonnen, met
nadruk op deden hun best ;).
De jeugdcommissie wil iedereen bedanken
voor zijn / haar komst & de sportiviteit!

Voor alle foto´s van dit toernooi kijk
op onze facebook pagina of op INSTA.

Lege Flessen kunnen nog steeds
ingeleverd worden voor het
jeugdkamp
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Januari
Open Maand Actie
In januari zullen we starten met de open maand.
Super leuke acties, demo’s en clinics om
badminton nog bekender te maken dan het al is.
Met natuurlijk als doel nog meer leden.
Dus neem iedereen die je kent mee voor een
gezellige kennismaking met de badmintonsport.

Jeugdkamp Komt eraan
Ook in 2020 komt er weer een jeugdkamp
aan. Datum staat gepland op 3, 4 en 5
april 2020.
Je kunt je NU inschrijven.
AGENDA
December / januari
21-4 januari

KERSTVAKANTIE
Geen badminton

Januari

Open Maand Actie

8 januari

We starten weer!!

17 januari

Thuiswedstrijden

7 februari

Thuiswedstrijden

BC SHUTTLEK ZOEKT
EEN NIEUWE SECRETARIS
ben je geïnteresseerd om deze functie over te
nemen, neem dat contact op met Jorrit,
Sharon, Daan, Maaike of de huidige secretaris
Arjenne.

De Grote Club Actie
Ook dit jaar heeft onze vereniging weer
meegedaan aan de grote club actie. Zaterdag 14
september was het zo ver. De jeugdleden mochten
weer de straat op om loten te gaan verkopen.
Alle jeugdleden hebben zich weer fantastisch goed
ingezet om zo veel mogelijk loten te verkopen voor
onze vereniging. Maar om het dit jaar nog iets
spannender te maken hebben de trainers aan de
persoon van zijn of haar trainingsgroep die de
meeste loten heeft verkocht een extra prijs
gehangen. En dat hebben we gemerkt. Binnen de
kortste keren kwamen de leden weer terug omdat
ze hun hele lotenboekje al vol hadden en nog
meer wilde verkopen.
Dit bracht het totaal aantal verkochte loten tot 384.
Met als winnaars van de extra prijs: Robin van der
Heijden, Sophie Stam en Tasja van Rietschoten.
Zij zullen binnenkort extra in het zonnetje gezet
worden en hun prijs in ontvangst mogen nemen.
Mede dankzij hun hebben we ruim € 900,=
opgehaald met de grote club actie.
Iedereen die loten heeft verkocht en iedereen die
loten heeft gekocht super bedankt voor jullie inzet
en bijdrage. En we hopen dat het de komende
jaren weer zo´n groot succes wordt!

Wij wensen iedereen hele fijne
dagen. We zien jullie graag weer
op

8 januari 2020
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Onze hoofdsponsors

Meer informatie over Quist Maritieme
Services vind je op onderstaande link:
http://quistmaritime.com/#

Wil je meer weten of STARframe kijk dan
op deze link https://www.star-frame.nl/

Onze mede T-shirt sponsoren:

Onze overige sponsors

