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Nieuwsbrief november 2013
Beste leden en ouders van jeugdleden,
Voor de 2e keer dit seizoen ontvangen jullie een nieuwsbrief met diverse zaken waarvoor wij
jullie aandacht vragen, lees hem dus goed door!

Extra algemene ledenvergadering :
Hierbij wordt u allen uitgenodigd tot het bijwonen van een extra algemene ledenvergadering
op maandag 16 december 2013 om 20.00 uur in café-zaal “de Paerssjtal” aan de Keulseweg.
Op de agenda staat slechts één punt vermeld: Voorstel tot aanpassing van de contributie
per 01-01-2014. De verhoging betreft € 5,00 per kwartaal voor de competitiespelers die
deelnemen aan de regiocompetitie en € 10,00 per kwartaal voor de competitiespelers die
deelnemen aan de NBB competitie. De contributie voor de recreanten blijft ongewijzigd.
De reden voor deze extra ingelaste ALV is dat een wijziging van de contributie alleen mag
plaatsvinden na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.
De Nederlandse Badminton Bond gaat per 1 januari a.s. haar contributie drastisch wijzigen.
Voor onze vereniging betekent dit dat wij ook een verdere uitsplitsing van de contributie
tussen recreatie- en competitiespelers gaan doorvoeren. Als we dit item pas gaan bespreken op
de reguliere ALV in maart 2014 kunnen we de wijzigingen pas laten ingaan met ingang van
het 2e kwartaal 2014 en lopen we dus achter met onze inkomsten.
Wij rekenen op uw aanwezigheid !

Nieuwe bestuursleden :
Op de ALV in 2014 zullen aftredend zijn Piet van Nunen en Angela Stevens. Beiden hebben
aangegeven te zullen stoppen en zijn niet meer herkiesbaar. Wij zijn dus op zoek naar twee
nieuwe bestuursleden voor de functie van penningmeester en jeugdzaken. Ook ouders van
jeugdleden roepen we nadrukkelijk op om zich beschikbaar te stellen. Wilt u meer informatie
neem dan contact op met Marthy Nas of Patricia Roberts.
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Trainingstijden:
Voor alle duidelijkheid willen we graag vermelden dat alle jeugdleden minimaal twee keer per
week mogen en kunnen trainen. Het blijkt regelmatig voor te komen dat de kinderen wel op de
donderdag trainen, maar niet op de zaterdag. Op beide dagen is er echter een gewone training!
Bij een eventuele verhindering het verzoek om je af te melden. De trainers en begeleiders
staan klaar voor al onze jeugdleden en stemmen hun trainingsprogramma ook daarop af.
Voor de seniorenleden geldt dat het op de dinsdagavond wat rustiger wordt. Ken je iemand in
je omgeving die kennis wil maken met de badmintonsport, neem hem of haar dan eens mee.
We kunnen best nog wat nieuwe leden gebruiken, iedereen is van harte welkom.

Competitie :
We zijn bijna halverwege het competitieseizoen en kunnen een voorzichtige tussenstand
geven. Van onze 9 deelnemende teams bezet er ééntje de 6e plaats, twee teams een 5e plaats,
twee teams een 4e plaats, twee teams een 2e plaats en twee teams staan zelfs op een 1e plaats!
Keurige prestaties dus van onze spelers en wij blijven u uitnodigen om de teams te komen
bekijken en aanmoedigen tijdens de (thuis) wedstrijden.
Aan het begin van het seizoen hebben we u verzocht om de wedstrijden te bekijken vanaf de
tribune en niet in de zaal. Deze opzet werkt erg goed en als bestuur zijnde willen wij u vanaf
deze plaats hartelijk danken hiervoor! De spelers hebben rust op en rondom de speelvelden en
de trainers en coaches kunnen de wedstrijden beter volgen en begeleiden.

Sinterklaasviering :
De jeugdleden hebben allemaal een briefje meegekregen over een Sinterklaasviering tijdens de
training van zaterdag 30 november a.s. De scheidingswand in de nieuwe hal zullen we laten
zakken zodat aan één kant de Sinterklaasviering kan plaatsvinden. Aan de andere kant van de
hal zal de training voor de oudere (competitiejeugd) echter normaal doorgaan.

Sponsoractie Plus :
Vanaf eind september loopt de sponsoractie bij de Plus Savelkoul supermarkt. Bij een
minimale besteding van € 10,00 krijgt de klant een voucher die hij of zij kan doneren aan een
vereniging naar keuze. Natuurlijk gaan we ervan uit dat jullie dit doen voor onze club!!
Als het erg druk is aan de computer kunnen de vouchers ook een volgende keer verzilverd
worden, deze blijven gewoon geldig. Neem even de moeite om B.C. Rebeo op te zoeken en
ons te steunen. Het is ook in uw eigen belang dat we op deze manier extra inkomsten krijgen.

Sportgala :
Noteer alvast de datum van vrijdag 21 maart 2014 in uw agenda. In “de Schakel” zal dan weer
het Sportgala plaatsvinden waarbij alle (sport)kampioenen van 2013 zullen worden gehuldigd.
B.C. Rebeo had het afgelopen seizoen twee kampioensteams en zal dus ook aanwezig zijn.
Momenteel is Stichting Sportbeheer Beesel volop bezig met de voorbereidingen voor het
nieuwe Sportgala, raadpleeg voor meer informatie de website www.sportgalabeesel.nl
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Verdere data :
Voor de rest van het seizoen zijn er al enkele activiteiten en data vastgelegd, deze zijn:
- 1 februari
Clubkampioenschappen
- Februari
Schaatsen in Eindhoven (exacte datum volgt)
- 21 maart
Sportgala
- 13 april
J5 toernooi
- Mei/juni
Ouder / kindtoernooi
- Juni/juli
Jeugdkamp

Ook nu weer genoeg informatie die we voor u op een rij hebben gezet. Heeft u nog vragen
over bepaalde zaken of activiteiten kijk dan ook eens op onze website www.bcrebeo.nl of
informeer bij het bestuur.

Namens het bestuur van B.C. Rebeo

Marthy Nas
voorzitter
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