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Martin Warmelink
Voorzitter

EN NU EVEN SERIEUS: WIE WORDT ONZE NIEUWE
VOORZITTER??

Nog een maand of 2, dan zit het andere bestuursleden toch zo
ongeveer iedereen 1 keer, 2 keer
badminton-seizoen er weer op.
of soms wel wekelijks hebben
We zijn al weer druk met het benaderd (toch Pieter?)
voorbereiden van het nieuwe
zijn
van
onze
seizoen. Blijven we dezelfde Voorzitter
zalen huren, wat doen we met badmintonclub is geen dagtaak.
de
training,
de
nieuwe Gemiddeld kost het mij een
competitie-indeling, gaan we nog uurtje of 2 a 3 per week. Dat kan
meer
samen
met
Huizen best meer zijn als je veel nieuwe
organiseren, hoe zorgen we er dingen wilt initiëren. Of wellicht
voor dat we weer een beetje minder als we gewoon een
meer gaan groeien, welke beetje ‘doorpruttelen’.
nieuwe activiteiten gaan we
Een club moet een voorzitter
bedenken en plannen.
hebben, en vooral een beetje
uitgebalanceerde
groep
Het voelt nog een beetje een
vreemd, maar ik zal daar komend mensen van denkers en doeners
seizoen geen rol meer in spelen. die we dan bestuur noemen. 2
Ik ben nu 5 jaar voorzitter. Eind bestuursleden en 1 assistent is
vorig seizoen heb ik er door dan wel een beetje weinig.
gebrek aan opvolging nog een
jaar aan vastgeplakt, maar nu is Ik doe hierbij een laatste oproep
het tijd om het stokje aan aan alle leden om na te denken
over deze functie. Is het iets
iemand anders over te dragen.
voor jou, heb je tips wie het zou
De fundamenten staan. We kunnen doen? We horen het
hebben een prima team met graag. Laat het ook weten door
penningmeester
en
ervaren te reageren op deze post
bestuurder GertJan en een
toegewijde secretaris Melissa die De ALV wordt is ingepland voor 7
ook nog eens veel nieuwe juni 2017. Op die dag wil ik
initiatieven ontplooit. Zij worden graag jullie nieuwe voorzitter
daar weer in ondersteund door introduceren.
Angela, ons manusje van alles.
DUS: WIL JE KOMEND SEIZOEN
Maar we missen dus een nieuwe NOG KUNNEN BADMINTONNEN BIJ
voorzitter. Tot nu toe heeft BC ’T GOOI, KOM DAN NU ONS
niemand
zich
vrijwillig BESTUUR VERSTERKEN!!
aangemeld. Terwijl ik en de
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Gertjan: de 'stille kracht' van het bestuur

GertJan Postema
Penningmeester

Financiën moeten op orde zijn. En dat zijn ze. Ieder jaar
maken we weer een begroting op basis van prognoses van
ledenaantallen en wat we jullie minimaal willen bieden.
We bekijken welke ruimte er is, of we alle hallen nog
kunnen huren. Moeten we de meenthal nog blijven huren
als de banen maar half bezet zijn? Hebben we geld voor
een activiteit? Af en toe lijken we dan een beetje 'gierig'. Ik
kan me de discussie op Facebook nog herinneren dat het
bestuur 'stiekem' speeldagen afpakt. Dat doen we niet en
als we het zouden doen doen we het niet voor de lol, maar
om onze financiën op orde te houden.
Ik ben dan ook als penningmeester erg blij dat Marco en
Martin in februari hard en inventief hebben gewerkt om
nieuwe leden aan ons te binden. Goed ook om te zien dat
nieuwe mensen nieuwe energie leveren. Daarmee kunnen
we de voorzieningen op het huidige peil houden. En dan
kan ik aan het einde van het seizoen weer melden dat we
financieel nog steeds gezond zijn en dat de contributie niet
te veel omhoog moet.
Klinkt misschien saai. Maar als penningmeester ben je met
veel meer bezig dan betalingen doen en de contributie
innen. Je maakt samen met de andere bestuursleden het
beleid en voert het uit. Dat doe je dan graag wel met een
team. En dat team wordt een beetje klein met het vertrek
van Martin als voorzitter.
Kortom: kom er bij. Join the club!
En ik blijf ook komend seizoen op de centen letten!
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Algemene Ledenvergadering
Dit jaar vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats
op woensdagavond 7 juni 2017.
Meer informatie over tijd en exacte locatie zal nog volgen.
Ook zullen wij ervoor zorgen dat de stukken op tijd worden
rondgestuurd. Het verzoek aan alle leden om hierbij
aanwezig te zijn.

Denk mee over “bedankje”Martin
We gebruiken deze avond ook om onze voorzitter Martin
Warmelink te danken voor zijn inzet. Daarbij kunnen wij als
bestuur jullie hulp goed gebruiken. Daarom de volgende
oproep: heb jij een grappige, historische of onmisbare
annekdote, foto, verhaal etc. over Martin? Mail dit dan naar
melissa_bunt@hotmail.com. Wil je tijdens ALV zelf iets
over of aan Martin speechen? Dat mag natuurlijk ook. Laat
dit voorafgaand de ALV weten aan Melissa Bunt weten.
Naast dankbare woorden willen we Martin bedanken d.m.v.
een cadeau. Heb jij een idee? Dan horen wij dit graag. Geef
het door aan Melissa Bunt of mail jouw idee naar
melissa_bunt@hotmail.com
Ps: Martin weet niet dat we dit aan het regelen zijn. Dus
graag voor jullie houden. Hij ontvang een aangepaste versie
van deze mini nieuwsbrief.

Nieuwsbrief stopt
Het bestuur heeft besloten om te stoppen met het verspreiden
van de nieuwsbrief. Via Facebook, de website en de mail zullen
wij als communicatiemiddelen blijven gebruiken.
Via deze weg willen wij iedereen bedanken die zijn/haar
steentje de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan alle
nieuwsbrieven die zijn verstuurd.
Openbare Facebookpagina
Like onze openbare Facebookpagina en/of
wordt lid van de besloten BC ’t Gooi pagina en
blijf op de hoogte van het laatste BC ’t Gooi
nieuws!

Besloten Facebookgroep
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Speeldata en feestdagen








27 april Koningsdag: geen speelavond 
4 mei: dodenherdenking wel speelavond, maar vanaf 20.30 uur 
22 mei (meivakantie): wel speelavond 
25 mei Hemelvaart: geen speelavond 
1 juni: laatste speelavond meent 
5 juni Pinksteren: geen speelavond 
12 juni: laatste speelavond Lunet 

De maand MEI: spelers van BV Huizen ‘96 mogen kosteloos bij
BC ’t Gooi badmintonnen.
De maand JUNI: onze spelers van BC ’t Gooi mogen kosteloos
badmintonnen bij BV Huizen ’96. We zullen nog een mail sturen
met de dag- en tijdstippen.

Eindeseizoenactiviteit 19 mei 2017
De zon schijnt weer volop en de temperatuur stijgt. Prima weer
voor een BBQ als afsluiting van het seizoen. Wij verzorgen de
boodschappen, halen de barbecue uit de schuur en gooien de
kooltjes op het vuur!
Het enige wat jij hoeft te doen is uiterlijk 1 mei 2017 aan te
melden via bctgooi@gmail.com en een financiële bijdrage á
€ 12,50 per persoon overmaken*.
Vermeld in jouw aanmelding welk drankje we jou kunnen
schenken. Je hebt de keuze uit bier, fris, rosé of wijn.**

Praktische info
Genodigde:
Alle leden van BC ’t Gooi
Financiële bijdrage: € 12,50 per persoon*
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:

Vrijdag 19 mei 2017
19:00 uur
@ Marco Voogt’s tuin
Roemer Visscherlaan 6
1399 VM Muiderberg

*Na jouw aanmelding ontvang je de benodigde gegevens waar je
geld naar over kan maken of betaal contant aan Melissa Bunt.
Marco Voogt alvast bedankt voor het
beschikbaar stellen van jouw landgoed!

**Andere
drankjes
dien
je
zelf
mee
te
nemen.
Heb je speciale dieetwensen? Vermeld dit in jouw aanmelding.
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Onze sponsoren
Hoofdsponsor

Zilveren sponsoren

Geïnteresseerd in
sponsoring van onze
club,
of ken je bedrijven
die wellicht sponsor
willen worden?
Mail naar
bctgooi@gmail.com
Of spreek 1 van de
bestuursleden aan

‘Sportcafé de Lunet’
Amersfoortsestraatweg 16
1411 HD Naarden
035 694 4020

