NIEUWSBRIEF BADMINTON CLUB
CULEMBORG
Sportieve badmintonners,

Zoals de meeste van jullie waarschijnlijk al vernomen hebben via de media zijn wij, als
verenigingen die gebruik maken van Sporthal Interwey, voor een voldongen feit geplaatst dat de
hal vanaf 6 juni niet meer gebruikt mag worden voor sportactiviteiten. Vrijdag 3 juni is dan ook
onze voorlopig laatste speeldag voor de sluiting.
Sporthal Interwey is aangewezen als doorstroomlocatie voor de stroom vluchtelingen vanuit
Oekraïne.
Maandagavond laat zijn we als BCC op de hoogte gesteld, met als mededeling dat er
dinsdagavond een informatieavond gepland stond voor alle besturen van alle verenigingen en
voor bewoners die uitzicht hebben op Sporthal Interwey. Daar kwam eigenlijk niets meer naar
voren dan dat we de zaal niet meer in mogen.

Met alle ongeloof nog in ons lijf zijn we druk bezig geweest om te zorgen dat we wel kunnen
blijven badmintonnen en zoveel als mogelijk op onze vaste speeldagen. We hebben alle
mogelijkheden bekeken en opties genomen op diverse locaties om te zorgen dat we
speelgelegenheid kunnen bieden.
We begrijpen dat het verre van ideaal is, maar we hopen op jullie steun en begrip. Na 2 x corona
was dit het laatste waar we op zaten te wachten.

Hieronder hetgeen we voor nu geregeld hebben en dit gaat in vanaf volgende week tenzij anders
aangegeven.
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Ben je jeugdspeler?
Het jubileumfeest van 11 juni 2022 zal doorgaan, echter niet in Sporthal Interwey maar in Sporthal
Parijsch. We hopen dat jullie er allemaal bij zijn met een vriendje/vriendinnetje/broertje of zusje,
we sluiten de dag af met een gezellig etentje.

De trainingen moeten we helaas verplaatsen naar vrijdagavond in sporthal Parijsch,van 18:30 20:00 uur. Vrijdag 10 juni kunnen jullie daar terecht. Dinsdag 7 juni gaat de training niet door. De
eerste training voor het nieuwe seizoen is vrijdag 2 september in Sporthal Parijsch.

Ben je recreant?
We inventariseren momenteel of er voldoende belangstelling is om op dinsdagavond van 20:0022:00 uur in Geldermalsen te spelen, dit geldt vanaf volgende week. We hebben een optie
genomen voor de hele zaal (9 velden).
De vrijdagavond proberen we vanaf het nieuwe seizoen te regelen in Sporthal Parijsch, gevraagde
tijden 20.00-22.00 uur. De aanvraag is in behandeling.

Competitie spelers?
We inventariseren momenteel of er voldoende belangstelling is om op dinsdagavond van 20:0022:00 uur in Geldermalsen te trainen. We hebben een optie genomen voor de hele zaal (9 velden).

Op donderdagavond zouden we van 20:30-22:00 uur in Beusichem kunnen spelen, om te wennen
aan de zaal voor de competitie. Voor nu is er een optie genomen op de maand september. De
velden zullen gehuurd worden mits daar behoefte aan is. We gaan dit nog inventariseren.
Competitie wordt gespeeld op de zondagen van 12:00 - 18:00 uur. We zullen aanvangen met team
1 en 2, vervolgens gaat team 3 en 4 in het volgende blok spelen. (details volgen nog)
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Zomerbadminton?
Van 5 juli tot en met 30 augustus kunnen we terecht in Sporthal Geldermalsen voor
zomerbadminton. De kosten van € 5,00 per keer betalen alleen de gastspelers (geen leden van
BCC). De leden betalen ter compensatie niets.

Woensdaggroep?
Die speelt altijd al in Sporthal Parijsch, vooralsnog verandert daar niks, dus laten we hopen dat dat
zo blijft.

We hebben geprobeerd een zo goed mogelijk aanbod te doen aan jullie als leden. Heb je vragen
dan horen we dat graag? Kom je volledig in de knoop met verandering van speelavond, vervoer
naar Geldermalsen of andere zaken. Meldt het aan ons, dan gaan we kijken of we een oplossing
kunnen vinden.

Dit zal, zoals nu bekend is, gelden tot half november/eind november.

Als laatste de geplande ALV van 14 juni 2022 wordt uitgesteld naar een nader te bepalen tijdstip.
Jullie krijgen hier nog bericht over.

Heel veel speelplezier en tot in Geldermalsen, Beusichem of Sporthal Parijsch!
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Adressen:
Sporthal Parijsch, Eendenkooi 3, 4105 TJ Culemborg
Laco sportcentrum Geldermalsen, Randweg 7, 4191 NN Geldermalsen
Sport & Event Center, Rijsbosch 3, 4112 MB Beusichem

Groetjes,
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