NIEUWSBRIEF BADMINTON CLUB
CULEMBORG
Sportieve badmintonners,
Dit is eerste nieuwsbrief van het nieuwe badmintonseizoen 2021-2022. Hierin willen we jullie met
enige regelmaat op de hoogte houden van de activiteiten van onze club. De nieuwsbrief zal
telkens ook op onze website - www.bcculemborg.nl - worden geplaatst, waar jullie nog veel meer
over jullie club kunnen lezen.

50-Jarig jubileum en clubfeest
Dit jaar bestond onze club 50 jaar en we wilden dat natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Vandaar dat we een grandioos feest met onderling badmintontoernooi hadden gepland op 9
oktober 2021. Door de coronaperikelen en de vakanties is het bestuur echter van mening dat deze
datum te weinig tijd biedt om dit goed voor te bereiden. Vandaar dat we proberen een nieuwe
datum vast te leggen. Waarschijnlijk wordt dat in het begin van 2022, maar hierover zullen we
jullie tijdig bericht sturen. Dus helaas is het feest voor dit jaar van de baan. Maar van uitstel komt
geen afstel! Jullie hebben nog wat tegoed!

Algemene Leden Vergadering
In principe moet er elk jaar een Algemene Leden Vergadering worden gehouden, waarin het
bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en inzage geeft in de ontwikkelingen en
financiën van de club. Ook hier heeft corona behoorlijk spelbreker gespeeld en is deze ALV
diverse malen uitgesteld. Omdat er nogal wat veranderingen in bestuur en zaken rondom de club
zijn opgetreden, is de komende ALV daarom ook uiterst belangrijk.
De datum en tijd voor de komende ALV staat gepland voor dinsdag 19 oktober 2021, vanaf
19:45u, in de kantine van Sporthal Interweij. Komt allen!
Enkele zaken die bij de komende ALV aan de orde zullen komen, zijn:
• bestuurssamenstelling
• wijziging statuten en huishoudelijk reglement
• financiële verantwoording t/m 30 juni 2021
• beleidsplan 2021-2025
Maar de exacte agenda en onderliggende stukken worden jullie nog ruim voor de ALV
toegezonden.

Onze sponsoren:

Jubileumshirtjes
Zoals jullie misschien weten hebben we alle leden van de club een gratis
jubileumshirt aangeboden. Velen van jullie hebben dat shirt al
opgehaald. Voor hen die dat nog niet gedaan hebben, is er de
mogelijkheid om dat te doen tijdens de ALV op 19 oktober, of eerder
op de dinsdagen. Meld je dan bij Trees Paap. Zij regelt de uitgifte van
de shirts.

Promotie en sponsoring
In Sporthal Interweij zijn een tweetal banners opgehangen ter gelegenheid van ons 50-jarig
bestaan en er zijn ook een aantal sta-banners gemaakt, die bij elke wedstrijd van onze
competitiespelers zullen worden opgesteld.
We willen proberen om de badmintonsport en BCC wat meer in het blikveld te plaatsen. Daarom
zijn we ook blij met elke mogelijkheid om positief in de publiciteit te kunnen treden en om
daarnaast sponsoren aan te trekken.
Graag wijzen we jullie op de huidige actie van onze
geweldige “sport supermarkt”, de Plus van Giel
Smit. Deze stelt € 30.000 beschikbaar voor de
sportverenigingen in Culemborg. Met het doen
van boodschappen bij de Plus kunnen jullie onze
club dat extra financiële steuntje in de rug geven,
en daarnaast bereiken we zo ook meer
zichtbaarheid binnen Culemborg. Een nieuwe
banner van onze club bij de Plus draagt daar
hopelijk aan bij.
Ook in Sporthal Parijsch wordt een nieuwe sta-banner van onze club geplaatst.

Vrijwilligers gevraagd
Onze club kan altijd vrijwilligers gebruiken! Wil je als speler helpen bij de training van de jeugd, wil
je een rol spelen in commissies (promotie, organiseren activiteiten, ect.) of denk je op een andere
manier een leuke bijdrage te kunnen leveren, meld je dan aan bij een lid van het bestuur. Elke hulp
is welkom!

Interne laddercompetitie
Het is al enige tijd een wens van verschillende leden om soms wat meer competitie te kunnen
spelen. Daarom wil het bestuur een zogenaamde laddercompetitie opzetten, waarbij er gedacht
wordt aan twee ladders:
• een onderlinge competitie voor single spelers
• een onderlinge competitie voor dubbelstellen
De opzet daarvan en de spelregels worden zo spoedig mogelijk duidelijk gemaakt. Maar als
principe kan je als speler of als dubbelstel een andere speler of stel uitdagen, waardoor je bij
winst hoger op de ladder komt. Hierover later dus meer.
Onze sponsoren:

