NIEUWSBRIEF BC ZETTEN

FEBRUARI 2015

Middels deze nieuwsbrief wil het bestuur van BC Zetten informeren en inventariseren. Heb je
deze nieuwsbrief niet via de mail ontvangen en zou je dat wel op prijs stellen, stuur je mailadres dan naar:
info@bczetten.nl. Deze nieuwsbrief is ook te vinden op onze eigen website: www.bczetten.nl.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
A.s. maandag, 23 februari, zal om 19.00 uur weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
plaatsvinden in de Dorszaal in de Wanmolen.
Maak van deze gelegenheid gebruik om je stem te laten horen en je betrokkenheid bij de
club te tonen. Bovendien zullen er nieuwe bestuursleden voorgesteld worden.
NIEUWE WEBSITE VOOR BC ZETTEN
Jarenlang heeft Ronald Verkuijl de website voor BC Zetten verzorgd. Hiervoor wil het
bestuur Ronald van harte bedanken.
Inmiddels is op www.bczetten.nl een nieuwe website verschenen. Serge Tissen, Remy
Hansen en Ronald Verkuijl hebben hier een steentje aan bijgedragen.
Bekijk op de nieuwe website foto’s, activiteitenkalender en de competitieuitslagen.
VRIJWILLIGERS KONINGSSPELEN 2015 GEZOCHT
Op vrijdag 24 april hoopt de brede school “De Zevensprong” in Zetten een prachtige
Koningsdag te organiseren! De Zevensprong bestaat naast de 3 Zettense basisscholen
(Okkernoot, Lammerts van Bueren en Van Lingenschool) uit Kinderopvang Ukkiepuk,
Kinderopvang Skar, Go4Kids BSO en Woutertje Plas.
BC Zetten is gevraagd om een clinic te verzorgen in de sporthal de Mamoet, bij het HPC.
Hiervoor zoeken we dus vrijwilligers! Graag opgeven via info@bczetten.nl
INVITATIETOERNOOI
Op vrijdag 27 maart a.s. zullen we het jaarlijkse Invitatietoernooi organiseren. Het zal om
20.00 uur beginnen en rond 22.00 uur afgelopen zijn. Iedereen wordt uitgenodigd om
iemand mee te nemen, die geen lid is van BC Zetten en daarmee een koppel te vormen voor
het gezellige badmintontoernooi. Meld je hiervoor, met de naam van je partner, op
info@bczetten.nl. Binnenkort zullen er ook inschrijfformulieren in de zaal liggen,
BC ZETTEN WORDT GESPONSORD DOOR:
Hoveniersbedrijf GesselGroen
Tielsestraat 85
4043 JR Opheusden
0488 442 867

Postbus 150
6700 AD Wageningen
T: 0317-42 53 00
F: 0317-42 19 22
E: wag@aens.nl

JEUGDBEGELEIDING
Ook komend seizoen rekent BC Zetten op de begeleiding van de senioren voor de jeugd op
de maandagavond vanaf 19.00 uur. Onze interimtrainer, Max Scholtz, zal de training
verzorgen, maar van jullie wordt verwacht hem daarbij te ondersteunen. Dit seizoen wordt 2x
een beroep gedaan op jullie inzet. Op de website www.bczetten.nl en op het prikbord in de
hal, hangt het begeleidingsschema. Kun je niet op de voor jou geplande datum, ruil dan met
iemand anders.
Bedankt voor jullie inzet!
23 Februari: Frans Verhees en Serge Tissen
2 Maart: Sandra Rutten en Alco Ruisch
9 Maart: Jeroen Ruijs en Jan vd Poel
16 Maart: Victor Pinckaers en Stefan Pahlke
23 Maart: Freek Nijeboer en Mark Mombarg
30 Maart: Bert Meulenbroek en Sandra Meijer

Bc Zetten
Einde
Seizoens
Toernooi

TRAINER
Zoals jullie wellicht al meegekregen heeft Ton Huijgen i.v.m. persoonlijke omstandigheden,
besloten om zijn trainingen m.i.v. 17 januari voortijdig te beëindigen. Dit vinden wij uiteraard
erg jammer.
Voor de recreanten en competitiespelers betekent dit, dat er dit seizoen geen trainingen
meer zullen zijn.
De jeugd zal voorlopig weer training krijgen van Max Scholtz, geen onbekende voor ons.
EINDSTAND BADMINTONCOMPETITIE
Dit seizoen hebben twee herenteams deelgenomen aan de badmintoncompetitie Regio
Centrum.
Het eerste herenteam met Mark Mombarg, Jan Jonkheid, Serge Tissen, Dick de Kruijff,
Albert Getkate en Marco Deegens is op een keurige vierde plaats geëindigd in de heren
hoofklasse.
Het tweede herenteam met Ton van Binsbergen, Ronald Verkuijl, Remy Hansen, Frans
e
Verhees, Rudy Kleinrensink en Rob Braun, zijn als tweede geëindigd in de 2 klasse van de
e
herencompetitie. Zij moeten overwegen of zij volgend seizoen in de 1 klasse willen spelen.
BEST TOERNOOI
Het duurt gelukkig nog even, maar maandag 18 mei a.s., is het alweer de laatste officiële
speelavond van dit seizoen. Dit willen we afsluiten met het jaarlijkse Bc Zetten Einde
Seizoens Toernooi (BEST). Noteer deze datum alvast in je agenda!
EET JE VERENIGING RIJK BIJ PANNENKOEKENBOERDERIJ AAN DE LINGE
5% Van ieder besteed bedrag bij Pannenkoekenboerderij "De Linge" kan onze clubkas
instromen! Gebruik je wat, geeft dan aan, dat de 5% naar BC Zetten moet gaan en lever je
bonnetje in bij onze penningmeester, Jan Jonkheid.
De actie loopt van 1 februari t/m 30 april 2015.

RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE
Rabobank Oost Betuwe stelt een deel van de winst van de bank beschikbaar voor het lokale
verenigingsleven. De leden van onze bank bepalen hoe dit geld verdeeld wordt. Ieder lid
mag in totaal vijf stemmen uitbrengen op zijn of haar favoriete verenigingen. Elke stem is
geld waard. Dus hoe meer stemmen een vereniging of stichting krijgt, hoe meer geld dit
oplevert. Stem dus op BC ZETTEN!
SPONSORS
BC Zetten is actief op zoek naar sponsors voor de vereniging. Stel dat je bedrijven kent die
wellicht hiervoor te interesseren zijn of zie je kansen binnen je eigen bedrijf of werkgever,
laat het dan weten aan het bestuur. We zijn graag bereid de verschillende mogelijkheden toe
te lichten.
BADMINTONCLINICS
Wisten jullie, dat BC Zetten ook badmintonclinics voor onder andere bedrijven organiseert?
Onlangs hebben een aantal leden een succesvolle clinic gegeven aan de personeelsleden
van een bedrijf in de buurt.
Interesse? Neem contact op met één van onze bestuursleden!

Bestuur BC ZETTEN

