NOVEMBER 2014
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.
OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN
Tijdens de komende ALV zullen helaas een aantal bestuursleden een
stapje terug doen en dat zijn: Albert Getkate (voorzitter), Jan
Jonkheid (penningmeester) en Rob Braun (secretaris). Om het
bestuur weer voltallig te maken, doen we dringend een oproep aan
de leden om zich hiervoor te melden bij Albert Getkate.Zonder
bestuur, geen vereniging.
BC ZETTEN OPEN BADMINTON JEUGDTOERNOOI 2014
In de Kerstvakantie, op maandag 29 december, zal tussen 12.00 en
17.00 uur, het BC Zetten Open Badminton Jeugdtoernooi
georganiseerd worden. Doel van dit toernooi is tweeledig: ten eerste
willen we nieuwe jeugdleden werven en ten wteede kan onze
vereniging daarmee een subsidie verdienen, dat weer de clubkas
instroomt. We zoeken nog vrijwilligers voor deze middag. Meld je aan
via info@bczetten.nl of bij Maureen Janssen.
Kom gezellig meedoen, voordat je meedoet aan het Cold Turkey
Toernooi!
COLD TURKEY TOERNOOI
Het einde van het jaar is weer in zicht en daarom houden we tussen
de feestdagen door het jaarlijkse Cold Turkey Toernooi om de nodige
calorieën er af te slaan. Dit toernooi zal plaatsvinden op maandag 29
december tussen 20.00 en 22.00 uur. Uiteraard zijn er weer leuke
prijzen te winnen. Alle senioren zijn van harte welkom om mee te
doen. Inschrijven is mogelijk via de lijsten die t.z.t. in de zaal liggen
of via info@bczetten.nl o.v.v. "Cold Turkey".
AenS Advocaten,
Postbus 150,
6700 AD WAGENINGEN.
T: 0317-425300
F: 0317-421922
E: wag@aens.nl

INVITATIETOERNOOI
In de vorige nieuwsbrief is er sprake van geweest, dat ik oktober het
invitatietoernooi gespeeld zou worden. Inmiddels is besloten, dat dit
toernooi in maart 2015 zal plaatsvinden.
Informatie hierover volgt nog.

JEUGDBEGELEIDING
Ook komend seizoen rekent BC Zetten op de begeleiding van de
senioren voor de jeugd op maandagavond vanaf 19.00 uur. Onze
trainer, Ton Huigen, zal de training verzorgen, maar van jullie wordt
verwacht hewww.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!
15 december: Jolanda van Gorsel en Albert Getkate
5 januari: Tom Gerritse en Fred Eggink
12 januari: Johnny van Dijken en Marco Deegens
19 januari: Rob Braun en Hans van Bovene
26 januari: Dëmis Böhmer en Iris Blankenm daarbij te ondersteunen.
Dit seizoen zal 2x een beroep gedaan op jullie inzet. Op de website
:
UITWISSELING JEUGD MET SV OLYMPIA OCHTEN

Maandag 24 november zal de jeugd van BC Zetten enkele
jeugdspelers ontvangen van SV Olympia Ochten. Tussen 19.00-20.00
uur kunnen ze het in enkele vriendschappelijke partijtjes tegen elkaar
opnemen.
Voor de senioren betekent dit, dat er op dit tijdstip minder of geen
banen beschikbaar zijn. Houd daar s.v.p. rekening mee.
TUSSENSTAND BADMINTONCOMPETITIE
Dit seizoen nemen twee herenteams deel aan de
badmintoncompetitie Regio Centrum.
Inmiddels zitten we bijna op de helft en kunnen we eens kijken hoe
ze ervoor staan:
Herenteam 2 met Ronald Verkuijl, Ton van Binsbergen, Remy
Hansen, Frans Verhees, Rudy Kleinrensink en Rob Braun spelen in
de 2e klasse en staan gedeeld 1e.
Herenteam 1 met Marco Deegens, Mark Mombarg, Albert Getkate,
Dick de Kruijf, Jan Jonkheid en Serge Tissen zijn afgelopen jaar
gepromoveerd naar de hoofdklassen en staan op een keurige 3e
plaats.
De thuiswedstrijden worden op vrijdagavond gespeeld vanaf 20.00
uur. Kom gezellig kijken en aanmoedigen!

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!

Hoveniersbedrijf GesselGroen,
Tielsestraat 84,
4043 JR OPHEUSDEN.
T: 0488-442867

Ons emailadres is:
info@bczetten.nl

