GOVA-nieuws
Beste jeugdleden en senioren,
Hieronder een aantal weetjes en nieuwtjes, dat het bestuur maar even gebundeld heeft in een
soort van nieuwsbrief.
Als er vragen zijn stuur dan een bericht naar info@bcgova.nl of spreek één van de bestuursleden of
TC-leden aan. Hieronder vind je de namen.
Bestuur: Louis Dorland (voorzitter), Jody Pfaff, Miranda Berkhout, Ronald Zoetmulder
(penningmeester) en Ingrid Kerkhoff (secretaris).
Leden technische commissie:
1e aanspreekpunt senioren: Magda Vlogtman en Tyron Amstelveen
1e aanspreekpunt junioren: Nadine Osephius, Chantal Amstelveen en Leanne Schrijver.
Maar…… ze weten eigenlijk alles van alles 

Rest ons bij dezen alle vrijwilligers die de jeugd begeleiden of op welke wijze dan ook de vereniging
helpen en altijd klaar staan ontzettend te bedanken voor de hulp.
Wij wensen een ieder en hun dierbaren fijne feestdagen toe en een zeer gelukkig en gezond 2015.
Bestuur BC GOVA

GOVA-nieuws
december 2014
Stoppen of doorgaan tussen kerst en nieuwjaar?
Feit is: we gaan gewoon door tijdens de kerstvakantie voor de scholen voor wat betreft de
dinsdagavonden. De woensdagen 24-12 en 31-12 vervallen.
Facebook
De besloten groep BC GOVA telt al 50 leden en wordt door iedereen gevuld met korte verslagen van
de wedstrijden, foto’s van activiteiten, filmpjes met geweldige rally’s en nog veel meer. Wil je er ook
deel van uit gaan maken dan kun je een vriendschapsverzoek sturen. Jody beheert de pagina.
Woensdagtraining
We hebben gemerkt dat de woensdagavondtraining door onze seniorleden weinig bezocht wordt.
Er staan veel banen ongebruikt. Bij dezen doen we een oproep aan de leden toch vooral de training
te gebruiken. We hebben een goede trainer opmerkingen over de training kun je doorgeven aan de
technische commissie.
Mocht blijken dat er te weinig mensen gebruik maken van de training, gaat het bestuur zich
beraden over maatregelen. De kosten van de zaal en de trainer moeten toch betaald worden.
Seizoen 2014-2015
Nog even de herhaling van de speeldata van het huidige speelseizoen. Afwijkingen hiervan worden
per e-mail doorgegeven.
Senioren, dinsdag
Senioren, woensdag
Junioren, woensdag

Junioren, vrijdag
Competitieteams

26-8-2014 t/m 14-7-0215
27-8-2014 t/m 23-4-2015
29-4-2014 t/m 27-5-2015
27-8-2014 t/m 15-7-2015
m.u.v. de vakanties (22
oktober, 24 december, 31
december, 18 februari en 6
mei)
5-9-2014 t/m 30-1-2015

19.30 – 22.30 uur
20.00 – 22.00 uur
20.00 – 21.30 uur
18.30 – 20.00 uur

17.00 – 18.00 uur

Teamindeling competitie 2014-2015
De teams zijn volop in bedrijf. De thuiswedstrijden zijn erg leuk om naar toe te gaan en onze collega
leden stellen dat zeer op prijs. Dus mocht je een keer willen: de data staan op de site vermeld.
De teams en hun resultaten in de competitie zijn verder te volgen via een link op de website van
www.bcgova.nl.
De stand tot dusver staat bij het team vermeld. We zijn nog niet aan het eind, dus er kan nog veel
veranderen. Voor sommige teams is het de eerste keer in een samenstelling. In ieder geval -> succes
met de rest van de competitie!

Senioren
Team 1, 4e divisie
Jaap Windt, Nadine Osephius, Richard Mooij, Leanne Schrijver, Jannick Pfaff, Magda Vlogtman
(helaas geblesseerd -> sterkte en beterschap gewenst)
Stand: 7e plaats
Team 2, 1e klasse
Joop Roelofsen, Mieke van Veenendaal, Koen Krikken, Greet Portier, Raymond Schrijver, Kirstin
Groeneveld
Stand: 6e plaats
Team 3 , 1e klasse
Patrick Kramer, Mariska Laagland, Jody Pfaff, Sietske Kooijman, Bart Krikken, Chantal Amstelveen
Stand: 8e plaats
Team 4, 4e klasse
Ferdy Hanssen, Marieke Roelofs, Rob Gelink, Mariëlle Wisse, Dave van Schoonhoven, Cynthia
Berndsen
Stand: 5e plaats
Jeugdteams
Team 1
Anouk Spekle, Nick Spekle, Ayberk Dag, Devenney Hagemeijer
Stand: 5e plaats
Team 2
Tim Slappendel, Faith Hendriks, Twan Scheurs, Lianne Elands, Zoë de Vries
Stand: 7e plaats
Naast de reguliere competitie is ook de recreanten competitie druk bezet. Deze staan ook hieronder
vermeld.
Najaarcompetitie recreanten
René Noordhoek, Sander Vermeulen, Erik Joosten, Olaf van der Wiel
Stand: 4e plaats
Voorjaarscompetitie recreanten (moet nog starten)
team 1
Mariëlle Wisse, Dave van Schoonhoven, Marieke Roelofs, Ronald Zoetmulder, Stephanie van
Moerkerk
team 2, heren
René Noordhoek, Olaf van der Wiel, Theo Maas, Sander Vermeulen, Remco Zwanenburg
NB: Deelnemers aan de competitie (ook recreatief) zijn verplicht het clubtenue aan te schaffen.
Meer informatie kun je krijgen via info@bcgova.nl.

Opvang nieuwe leden
De afgelopen periode zijn er opnieuw veel (mogelijk) nieuwe leden een kijkje komen nemen of
speelden mee. Nieuwe leden zijn erg belangrijk voor de club, omdat zij de club –samen met de
bestaande leden- gezond kunnen houden, in financieel en sportief opzicht. Het is daarom van
belang dat alle nieuwe leden goed worden opgevangen en dat we dat met z’n allen doen en niet
alleen maar een selectief aantal leden. Dus hierbij nogmaals de oproep: laten we zorgen voor een
goede opvang. Of je nu zelf recreant of competitiespeler bent; we zijn allemaal een keer begonnen.
Programma: Start met Badminton bij BC GOVA.
Het bijgevoegde persbericht is gepubliceerd in de Arnhemse Koerier. Het doel is een betere opvang
en begeleiding van nieuwe leden te verzorgen. In 12 weken tijd krijgen deelnemers les in
badminton. Erg leuk, want mensen beginnen samen aan een nieuwe sport en krijgen zo binding met
onze vereniging.
We zoeken nog een aantal mensen die hiervoor ingeroosterd willen worden. Des te meer mensen,
des te minder word je ingezet. Dus meld je aan! Dit kan zowel bij een van de bestuurs- of TC-leden.
Een gezonde vereniging levert ons allemaal iets op.
Voor de training wordt er een baan gebruikt. Om niet altijd dezelfde leden te treffen zal er
gerouleerd worden. Een bericht zal bij de baan opgehangen worden.
Het (resterende) activiteitenoverzicht seizoen 2014-2015
Er is vreselijk hard gewerkt door de TC om het seizoen in te vullen. Alles in het teken om onze
vereniging aantrekkelijk te laten blijven voor alle leden, maar ook voor nieuwe leden. Hieronder
alvast een overzicht van de activiteiten. Denk er aan dat data misschien kunnen veranderen. Zie
hiervoor te zijner tijd de website van BC GOVA.
Maand en dag
Januari, 6

Activiteit
Oliebollentoernooi

Junioren of senioren
senioren

Januari, 7

Olieganzentoernooi

Junioren

Februari, 4

Clinic door het 1ste team

Junioren

Maart, 15

Clubkampioenschappen

Maart, 18

Senior-junior-toernooi

senioren en
jeugdcompetitieteam 1
Junioren en senioren

April, 6

Open Paastoernooi

senioren

April, 15

Uitreiking deeldiploma 3

Junioren

Mei, 17 (?)

familietoernooi

Allen

Juni, 17

Uitreiking deeldiploma 4

Junioren

Juli, 14

Slotavond

Senioren

Juli, 15

Slotavond

junioren

Naast deze activiteiten wordt bekeken of voor de jeugd een kamp kan worden georganiseerd.
Suggesties zijn van harte welkom.

