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In deze ALV zijn ook de nieuwe bestuursleden Daan

VOOR JE LIGT DE DERDE NIEUWSBRIEF
VAN BC SHUTTLEK

van Haaster, Sharon de Bruin-Hagenaar en Arjenne

In deze nieuwsbrief o.a.
 De Algemene Ledenvergadering
 Het succes van de Demo avond
 Rabobank Hollandse IJssel
 Nieuwe Speeltijden
 Shuttlek nu ook op INSTA
 De jeugd

Eind september hebben alle leden de notulen

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

Vermeulen officieel benoemt en toegevoegd aan het
bestuur.
toegestuurd gekregen per mail. Mocht je deze gemist
hebben, vraag deze dan nogmaals op bij
secretaris@shuttlek.nl

DEMO AVOND 25 SEPTEMBER
Op woensdag 25 september organiseerden we
een demo avond. Het enthousiasme was groot
en het plezier nog veel groter.
Met trots kunnen we dan ook melden dat deze
avond totaal 7 nieuwe leden heeft opgeleverd.
Een TOP prestatie.
Voor de foto´s kijk op

Ouder kind toernooi
30 november 2019

De Algemene Ledenvergadering
Op 9 september vond weer de jaarlijkse ALV plaats.
In deze ALV was vooral aandacht voor de financiële
situatie van onze vereniging. Diverse leden hebben

Hollandse IJssel in Beweging

aangeboden het bestuur te helpen bij het vinden van

Op zaterdag 14 september hebben we samen geld

meer sponsoren of door het actief bijdragen aan de

verdiend voor onze vereniging. Ondanks dat het

ontwikkeling van meer activiteiten binnen de vereniging.
Namens het bestuur bij voorbaat heel veel dank aan
iedereen die wil helpen om het voortbestaan van onze
vereniging te waarborgen.

badmintonseizoen net was begonnen, was de
opkomst groot. We hebben met zijn allen € 124,=
opgehaald.
Dank jullie wel. We hopen jullie volgend jaar allemaal
weer te zien.

Andere onderwerpen die besproken zijn:


Doorvoering van verhoging van de contributie



Meer mogelijkheden tot trainen, andere tijden etc.

Shuttlek

bc.shuttlek

www.shuttlek.nl
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Nieuwe Speeltijden..
Vanuit de Algemene leden vergadering werd opgemerkt
dat de nieuwe trainingstijden (start 20.15) niet
aansloten op de huidige speelrondes (start o.a. 20.10).

Erik van der plaat

Vrijdag 11 november werden in De Drie Maenen in
Ouderkerk aan den IJssel de cheques uitgedeeld
van de Rabo Clubsupport actie. Totaal is er
€ 125.000 verdeeld over ongeveer 200 clubs en
stichtingen in het werkgebied van Rabobank
Hollandsche IJssel.
Leden van deze Rabobank mochten stemmen op 5
doelen in de regio. Het aantal stemmen bepaalde
uiteindelijk welk bedrag de vereniging mag
besteden naar eigen inzicht. Deze actie kan ook BC
Shuttlek een financieel steuntje in de rug geven.
Gastspreker Robin van Galen, destijds coach van de
waterpolo dames, gaf een zeer enthousiaste en
inspirerende toespraak hoe men vanaf niets, het
heeft waargemaakt Olympisch kampioen te worden.
Tijdens zijn bevlogen toespraak gaf hij duidelijk
aan hoe je met creatief denken, dingen anders
doen en met heel veel enthousiasme het mogelijk
is om o.a. sponsoren aan je te binden. Met
uiteindelijk als resultaat een topteam zonder
financiële beperkingen.
Dit gaan wij op kleine schaal ook proberen voor
onze vereniging, zodat wij een mooie toekomst
tegemoet kunnen zien. De Rabobank kan ons hierin
ondersteunen op gebied van coaching, workshops en
informatieavonden met adviseurs op diverse
specialiteiten. Hoofdzakelijk komt het er op neer
dat we onze talenten binnen de vereniging gaan
benutten, van jong tot ervaren, van bestuurders
tot social media. En een mooie cheque is altijd
meegenomen! Wij komen hier volgend jaar zeker op
terug!
Shuttlek
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Vanuit de ALV is besloten om in de maand september
als proef te starten met 15 minuten speelrondes i.p.v.
de huidige 20 minuten speelrondes.
Inmiddels is september voorbij en hebben we op 8
oktober de stemming gehouden over welke speeltijd de
voorkeur geniet.
Met 20 tegen 13 voor is besloten dat de huidige 20
minuten speelronden blijven bestaan.
De nieuwe trainingstijden worden:
19.50 – 21.05 uur
21.10 – 22.25 uur
Op elke laatste woensdag van de maand zal er één
grote groepstraining plaatsvinden met alle teams.
Starttijd 21.10 uur.

SHUTTLEK OP INSTAGRAM
Met meer gebruik van social media hopen we
meer aandacht te krijgen voor onze
vereniging met natuurlijk als doel meer leden.
Sinds dit seizoen is onze club dus ook vindbaar
op Instagram. Dus sluit je aan, des te meer
volgers des te groter het publiek.
Volg nu BC Shuttlek nu op Insta.

bc.shuttlek

AGENDA
Oktober / november / december
19-26 okt
2 nov
16 nov
30 nov
21-4 jan

HERFSTVAKANTIE
JEUGD geen badminton
Geen badminton => feest aan de Lek
Geen badminton => Sinterklaas
Ouder Kind toernooi
KERSTVAKANTIE
Geen badminton
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Avond voor de sportvrijwilliger
Om alle fantastische vrijwilligers te bedanken binnen onze
gemeente werd op 30 september de avond voor de
sportvrijwilliger gehouden. Georganiseerd door Team
Sportservice Krimpenerwaard namens de gemeente
Krimpenerwaard.
Vanuit elke sportvereniging mochten maximaal 5
vrijwilligers aan deze avond deelnemen. Vanuit onze
vereniging mochten Anita (onze sporthal manager), Sandra
(onze Grote clubactie manager) en Alex (onze altijd
lachende en ondersteunde manager) van deze avond
genieten. Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat het een
zeer geslaagde avond is geweest. Alex heeft zelfs een selfie
gescoord met Willem van Hanegem.
Vrijwilligers bedankt.

Vriendjes en vriendinnetjes toernooi

bc.shuttlek

Wie helpt er mee om dit jaar nog meer
stroopwafels te verkopen voor het jeugdkamp
en de vereniging.
Meld je aan bij Maaike..

WIJ ZOEKEN NIEUWE LEDEN VOOR DE
JEUGDCOMMISSIE.
Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met
Maaike, Melanie of Jan Willem.

Jeugdkamp opnieuw gepland

12 oktober 2019 was het vriendjes- en
vriendinnetjestoernooi bij de jeugd! Om 9:00 uur
stonden de eerst jeugdleden al klaar om samen in te
slaan. Om 9:30 werd er gezamenlijk warmgelopen.
Vervolgens werden gezellige partijtjes en kegelroof
gespeeld en snackjes gegeten.
Bij kegelroof was het mega-spannend Hayat moest
het in haar eentje opnemen tegen zes tegenstanders,
maar ze won YEAAH – super knap!
Wij als jeugdcommissie hebben weer een leuke
ochtend gehad; iedereen bedankt voor je komst!

Shuttlek

Let op Stroopwafel actie 11 december

www.shuttlek.nl

Ook in 2020 komt er weer een jeugdkamp
aan. Datum staat gepland op 3, 4 en 5
april 2020.
Je kunt je NU inschrijven.

Lege flessen kunnen het voor het
Jeugdkamp
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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
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