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. Kijk ook regelmatig op de vernieuwde
website van GOVA, www.bcgova.nl. Ook deze nieuwsbrief wordt hierop geplaatst.
Rest ons bij dezen alle vrijwilligers die op welke wijze dan ook de vereniging helpen en altijd klaar
staan ontzettend te bedanken voor de hulp.
Wij wensen jou en je dierbaren fijne feestdagen toe en een zeer gelukkig en gezond 2016.
Bestuur BC GOVA en Technische Commissie

GOVA-nieuws
december 2015
Extra ALV: het resultaat
Vrijdag 4 december jl. kwamen de leden bij elkaar om een aantal zaken te bespreken. Het verslag
volgt, maar we willen je de belangrijkste resultaten alvast meegeven. Louis Dorland is benoemd als
erelid vanwege zijn inzet van vele jaren voor onze vereniging; Rob Gelink is benoemd als
bestuurslid; Miranda Berkhout en Nancy Sogtoen (moeder Frank) zijn benoemd als
vertrouwenspersoon. Over dit laatste volgt in het nieuwe jaar meer informatie.
Wisselen van lidmaatschap
Voor 18 december a.s. kun je doorgeven of je lidmaatschap gewijzigd moet worden. De contributies
kunnen ieder jaar met ingang van 1 januari van het volgende jaar worden aangepast. Hieronder
volgen nog een keer de varianten. En…. Vergeet het niet! Na de 18e worden de incasso’s weer
gedraaid. Per speelavond:
Dinsdag
Dinsdag en donderdag
Competitie dinsdag en donderdag
Competitie di. do. + veren shuttles
Jeugd
Jeugd competitie

18,19,21,22,13,14,-

Stoppen of doorgaan tussen kerst en nieuwjaar?
Tussen kerst en oud en nieuw is er geen badminton. De jaarkalender voor senioren en jeugd is ook
op de website te raadplegen.
Op 5 januari 2016 beginnen de senioren op de dinsdagavond met het altijd gezellige
oliebollentoernooi.
Nieuwe website: www.bcgova.nl
Gova heeft sinds kort een nieuwe site in een frisse look. Kijk er eens op. Er worden regelmatig
nieuwe nieuwsberichten geplaatst onder het kopje “Nieuws”. Heb je nog ideeën voor op de site dan
horen wij dit graag. Ook mogen jullie nieuwsberichten maken en dit mailen naar:
webbeheerder@bcgova.nl
Op de site is ook te zien dat we op dit moment één sponsor hebben. Heb je ideeën of weet je
iemand die de club wil sponsoren laat dit dan weten aan één van de bestuursleden of TC-leden.

Opmerking [i1]: Dit overzicht moet
ook op de site

Sinds een aantal weken, heeft de club e-mailadressen voor een aantal functionarissen. Wij
verzoeken jullie deze mail adressen te gebruiken i.p.v. de privéadressen Alle mailadressen zijn te
vinden op onze site.
Facebook: https://www.facebook.com/bcgova
BCGOVA telt al 64 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. Ook worden actuele
berichten op facebook geplaatst als toevoeging op de berichten op de site, zoals toernooien en
competities. Wil je ook deel van uitmaken van de groep dan kun je een vriendschapsverzoek sturen.
Zie ook ‘training senioren’ met meer informatie over het gebruik van facebook.
Het (resterende) activiteitenoverzicht seizoen 2016
Het oliebollentoernooi, de clinic van de competitiespelers voor de jeugd, het Open Paas Toernooi
etc. etc. Er worden vele activiteiten georganiseerd. Meer informatie vind je op de website in de
jaarkalenders.
Clubtenue
Enkele leden van de vereniging zijn nog druk bezig een nieuw clubtenue voor onze leden te zoeken.
Als er meer bekend is informeren wij u. Hou er rekening mee dat met ingang van het volgende
seizoen 2016-2017 in een nieuw tenue gespeeld moet worden.
Jeugdtraining dinsdag:
De jeugd competitiespelers krijgen 2x per week training. Eerst was deze tweede training op de
vrijdagmiddag. Uit kostenoverweging en de zeer geringe bezetting van de zaal tussen 19.30 en
20.00 uur op de dinsdag is besloten de jeugdtraining tussen 19.00 en 20.00 uur te houden. De
training duurt tot 2 februari a.s. De senioren kunnen vanaf 19.30 uur de zaal in om te spelen.

In principe gebruiken we alleen de laatste vier velden voor de training. Soms wordt nog een vijfde
veld gebruikt om een oefening af te maken. Zodra het kan gaat het gebruik terug naar vier velden.
Wij vertrouwen hierbij op ieders begrip. Heb je vragen of opmerkingen? Wend je dan tot diegene
die de training geeft.
Training senioren:
Gayle Mahulette is vanaf het nieuwe seizoen onze trainster voor de senioren. Deze training is voor
zowel de competitiespelers als voor de recreatieve speler. Het aantal recreatieve spelers die komen
trainen is al best aardig en groeit. De reacties zijn positief en er zijn al leden die de voorkeur aan de
donderdag geven. Wil je ook trainen? Dat kan op donderdag vanaf 20.00 tot 21.30. Kijk voor de data
van de training op onze website.
Gayle geeft aan het fijn te vinden als ze weet wie er allemaal komen trainen, zodat zij van te voren
de oefeningen kan bedenken en deze ook kan uitvoeren. Als er gedurende de training steeds extra
mensen binnen druppelen, moet ze steeds haar training en plannen aanpassen. Daarom is er een
groepsapp waar spelers zich afmelden. Nog niet in de groepsapp, maar kom je wel regelmatig
trainen? Geef dan je nummer aan Nadine, zodat zij je kan toevoegen. Zo kan Gayle haar training
goed plannen en haar oefeningen aanpassen voor de competitie én de recreatieve speler.

Hou de website en Facebook in de gaten! Hierop plaatst de TC (in principe) op maandag een bericht
indien de training niet door gaat.
Nieuwe leden of introduce:
Sinds kort hebben wij een andere regeling voor nieuwe leden/ introducés. Nieuwe leden of
introducees mogen twee keer meespelen à € 5,- per keer. Als ze besluiten lid te worden

krijgen
ze € 10,- korting op de eerste contributie. Nieuwe leden kunnen zich bij de medewerker achter de
bar in de kantine melden. Daar worden hun gegevens opgeschreven en kan er betaald worden. Ook
kunnen ze daar een racket lenen en een label in ontvangst nemen. Om te zorgen dat de invoering
goed verloopt en dat iedereen hiermee bekend is, starten we m.i.v. het nieuwe jaar met deze
regeling.

