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NIEUWSBRIEF B.C. BADSO        
   

Mei 2018 

 

 

 

Nieuws en weetjes van en over BC BADSO 

 

 

 

 

BESTUUR; 

 

 

De jubileum commissie is nog steeds op zoek naar “oud” leden. Bent of kent u een 

“oud” lid (leden), geef dit aan ons door! Ook zijn we nog op zoek naar (oud)(beeld) 

materiaal. Heeft u nog foto’s, films, kranten(knipsels) van/over BC BADSO etc. etc, we 

houden ons aanbevolen. Aanmelden van “oud” leden (graag met (email) adres) en 

materiaal kan bij;secretariaat@bcbadso.nl 

De uitnodiging voor het jubileumfeest is inmiddels aan alle leden per e-mail gestuurd. 

Zoals in de nieuwsbrief van februari aangekondigd,  heeft BC BADSO nu ook 

gedragsregels. Deze zullen spoedig op de website vermeld worden, www.bcbadso.nl 

De VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) verklaringen worden aangevraagd en de 

vertrouwenspersoon is bekend, mevrouw Petra Pelgrum. U begrijpt dat wij hopen dat zij 

hieraan geen werk heeft. Maar mocht er wat zijn, laat het haar weten. U kunt haar 

bereiken via de email; p.pelgrum@ziggo.nl . Zij is volkomen onafhankelijk en zal 

desgewenst maatregelen nemen. 

Met betrekking tot de nieuwe de nieuwe privacy wet, zijn we ook op de goede weg. Hier 

en daar nog wat details en de BC BADSO administratie is in orde. Met betrekking tot de 

privacy wet zult u te zijner tijd een e-mail ontvangen. 

De Algemene Ledenvergadering/Seizoen afsluiting vindt plaats op zondag 17 juni a.s.. De 

uitnodiging met de agenda en notulen van vorig jaar, is per email toegezonden. 

Er zijn nieuwe EHBO koffers. Uiteraard hopen we dat deze niet veel of liever helemaal 

niet gebruikt hoeven te worden. Maar haalt u iets uit de koffer, meld dit dan bij Esther 

Bouman, zodat ze ook weer tijdig aangevuld kunnen worden. 
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JEUGD; 

 

Tessa en Esther hebben een te gek Paastoernooi in elkaar gezet en was een daverend 

succes. Zodra er een nieuw evenement op de planning staat, wordt dit uiteraard aan de 

jeugd meegedeeld. 

Maar het is nog leuker om een evenement voor meerdere jeugdleden te organiseren. 

Jeugd is dan ook van harte welkom bij BC BADSO! 

 

Helaas stopt Muriel aan het einde van het seizoen als contactpersoon bij de jeugd. Muriel 

ontzettend bedankt voor al je inzet afgelopen jaren! Het goede nieuws is dat Tessa haar 

werkzaamheden over gaat nemen, Tessa heel veel succes. 

 

 

LEDENADMINISTRATIE; 

 

Bij verhuizing, verandering van telefoonnummer en/of e-mail adres, graag wijziging  

tijdig doorgeven aan de ledenadministratie, ledenadministratie@bcbadso.nl 

 

 

 

 

PENNINGMEESTER; 

 

 

De penningmeester is niet ontevreden maar wat extra euro’s zijn altijd welkom. Zeker 

met het oog op het jubileum weekend. Vele mogelijkheden om BADSO te ondersteunen 

zijn aanwezig. Meer informatie?  Neem contact met ons op! 

 

 

 

BEC COMMISSIE; 

 

De Bar en Evenementen Commissie is op zoek naar versterking. Wie o wie? 

 

 

TECHNISCHE COMMISSIE; 

 

De voorjaarscompetitie is bijna aan het eind. BC BADSO speelt 16 mei haar laatste 

wedstrijd en afhankelijk van twee andere teams is er nog een mogelijkheid om kampioen 
te worden. Spannend dus! 

We zijn al volop bezig met het seizoen 2018/2019. Wil je competitie spelen en/of af en 

toe eens invallen, geef je op bij de TC! www.tc@BC BADSO,nl. 
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Vrijspelen op zondag; 

Op 27 mei en 3 juni 2018 kan er op zondagmiddag in de Banninghal van 13.00 tot 17.00 

uur gebadmintond worden. 

Niet alleen zijn alle BADSO leden welkom maar ook een ieder die kennis wil maken met 

de badmintonsport. 

 

AGENDA; 

 

27 mei                       Vrijspelen 

3 juni                     Vrijspelen 

17 juni                 Seizoenafsluiting ALV 

 

 

WIST U DAT?; 

 

- Het jubileumfeest plaats vindt op zaterdag 22 september 2018 

- U zich hiervoor kunt aanmelden 

- Graag per e-mail (secretariaat@bcbadso.nl) voor 1 augustus 

- Enkele BADSO leden alweer druk bezig zijn met het vinden van een leuke 

wintersportlocatie 

- Dennis nog steeds herstellende is 

- Hij de BADSKI vakantie 2018 niet snel zal vergeten 

 

 

 

 

 

 

 

- We hopen dat ie volgend seizoen weer zal kunnen badmintonnen 

- Er nu ook een BADFIETS afdeling is 

- Wij daar ook graag de verslagen van ontvangen 

- De volgende nieuwsbrief juli 2018 uitkomt 

- Wij kopij graag tegemoet zien 
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