BC GOVA
nieuwsbrief
Beste leden,
De derde nieuwsbrief alweer. Het is de bedoeling dat de nieuwsbrief twee keer per
badmintonseizoen verschijnt: voor aanvang nieuwe seizoen en rond de kerst. Hieronder een
aantal feiten en wetenswaardigheden die het bestuur graag met je wil delen. Hou ook gedurende
het seizoen de website in de gaten voor actuele berichten en nieuws. Zaken die niet kunnen
wachten en waarop een reactie wordt verwacht verspreiden we via de e-mail. Deze nieuwsbrief
wordt ook de site, bcgova.nl, geplaatst.
Als er vragen zijn naar aanleiding van de nieuwsbrief stuur dan een bericht naar info@bcgova.nl
of spreek één van de bestuursleden of TC-leden aan. Hieronder vind je de namen en nog wat
relevante informatie.
Wijzigingen die te maken hebben met contributie moeten naar ledenadministratie@bcgova.nl.
Bestuur: Tyron Amstelveen (voorzitter), Miranda Berkhout, Ronald Zoetmulder
(penningmeester) en Ingrid Kerkhoff (secretaris).
Leden technische commissie:
1e aanspreekpunt senioren: Magda Vlogtman
1e aanspreekpunt junioren: Nadine Osephius, Chantal Amstelveen en Leanne Schrijver.
De TC is bereikbaar via bcgova@hotmail.com.

Fijne zomer en tot ziens in het najaar!
Het bestuur en de technische commissie
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Op 7 en 8 juli jl. is het seizoen 2014-2015 afgesloten met een gezellige BBQ en voor de jeugd het
pannenkoekenfeest. Louis Dorland, die een ontzettend lange tijd voorzitter is geweest, heeft van
de Nederlandse Badmintonbond een erepenning ontvangen en van de leden een cadeau met zijn
herkenbare uitspraken. Ook voor Jody Pfaff was er een cadeau van de leden voor zijn inzet voor
onze club. Hij kon helaas op de BBQ niet aanwezig zijn, maar heeft zijn cadeau de woensdag erna
ontvangen.
Zomerstop
Zomerbadminton is geen reguliere activiteit en valt niet onder de contributie. Zomerbadminton
wordt geregeld door leden zelf die graag ook in de zomer actief willen blijven. Voor het tweede
jaar heeft Jaap (Windt) aangeboden dit te regelen. Mocht je hieraan alsnog willen deelnemen
neem dan contact op met Jaap via jaapwindt@gmail.com.
Seizoen 2015-2016: belangrijk nieuws!
Door het vertrek van twee verenigingen zijn er andere speelmogelijkheden gekomen voor onze
club. Via een mail en via de Algemene Ledenvergadering is gepeild wat de leden zouden vinden
van de wisseling van sportavond. De meeste reacties waren positief over de optie de
woensdagavond naar de donderdagavond te verplaatsen. Het Sportbedrijf Arnhem is daarmee
akkoord gegaan. Helaas betekent dat voor een aantal (jeugd)leden dat zij door andere
verplichtingen hun lidmaatschap moeten beëindigen en ook voor Ans (van Schoonhoven) heeft
dit gevolgen. Zij begeleidt al jaren onze jeugd, maar doet dat ook op de donderdag voor een
andere club. Wij vinden het ontzettend jammer dat de wijziging als consequentie heeft dat Ans
de begeleiding moet stoppen. Gelukkig blijft ze wel bij ons spelen op de dinsdagavond.
We hopen daarnaast ook dat de donderdagavond de club iets zal brengen. Er zit nu een rustdag
(goed voor je lijf ) tussen de dinsdag en de donderdag en wellicht gaan meer leden -recreanten
en competitiespelers- de donderdagavond gebruiken als trainingsavond. We hopen ook dat deze
speeldagen op den duur meer nieuwe leden trekken.
Activiteitenkalender 2015-2016
Met dank aan Chantal (Amstelveen) vind je bijgaand de kalender. Daarin staan alle
thuiswedstrijden, de speelavonden en de extra activiteiten. In de kalender staat ook wanneer er
niet gespeeld kan worden. De kalender wordt ook op internet gezet, zodat je hem altijd kunt
raadplegen.
Ook de bestuursvergaderingen staan op de kalender. Mocht je een aandachtspunt voor het
bestuur hebben dan kun je dat voorafgaand aan de vergadering melden via info@bcgova.nl.

In het kort en zonder de uitzonderingen is hier het overzicht van de speelavonden. Hou rekening
met de tijden!
Junioren, dinsdag
Competitieteams
Senioren, dinsdag

8 september t/m 2 februari

1 september t/m 26 april
3 mei t/m 12 juli
Junioren, donderdag 3 september t/m 14 juli
Senioren,
3 september t/m 17 maart
donderdag
24 maart t/m 28 april

19.00 – 20.00 uur
19.30 – 22.30 uur
19.30 – 22.00 uur
18.30 – 20.00 uur
20.00 – 22.00 uur
20.00 – 21.30 uur

Clubkleding
Door enkele leden wordt op dit moment gezocht naar vervangende clubkleding voor onze club
en met name voor de competitiespelers. Het is de bedoeling dat deze kleding met ingang van
seizoen 2016-2017 door alle teams wordt aangeschaft en tijdens competities wordt gedragen.
Voor 2015-2016 blijft de kleding voor de jeugd hetzelfde als vorig seizoen. De senioren moeten in
hun team afspraken maken over hun kleding. BC GOVA streeft naar een uniforme uitstraling per
team.
Opvang nieuwe leden
Ook afgelopen seizoen kwamen veel mogelijk nieuwe leden een kijkje nemen of meespelen. Wij
verzoeken een ieder aan nieuwe leden aandacht te schenken en ze wegwijs te maken bij GOVA.
Nieuwe leden zijn erg belangrijk voor de club, omdat zij de club –samen met de bestaande ledengezond kunnen houden, in financieel en sportief opzicht.
Starterscursus
De cursus voor volwassenen was een groot succes. Met 12 deelnemers werden er op de
dinsdagavond en woensdagavond door vrijwilligers van onze club lessen in badminton gegeven.
Ook komend seizoen wordt er weer een starterscursus georganiseerd en misschien ook voor
jeugdleden. Wij rekenen op je begrip als een veld niet direct tot je beschikking staat.
Training voor recreanten
Met onze trainer, Gayle, is afgesproken dat ook recreanten welkom zijn op haar trainingsavond.
Probeer het een keer en als het bevalt, kun je dit kenbaar maken aan de
ledenadministratie@bcgova.nl om je contributie met € 1,- extra te laten aanpassen. Dan kun je
onbeperkt op twee avonden spelen en daarnaast je techniek verbeteren.
Teamindeling competitie 2015-2016
Hieronder volgt de teamindeling. Overige informatie, zoals wedstrijddata etc., worden separaat
aan de deelnemers gestuurd. De teams en hun resultaten in de competitie zijn te volgen via een
link op de website van www.bcgova.nl. Deelnemers aan de competitie zijn verplicht het
clubtenue aan te schaffen. Mocht je het huidige tenue nog niet hebben aangeschaft, wacht dan
even op informatie over het nieuwe tenue.
Meer informatie over de competitie kun je krijgen via de TC: bcgova@hotmail.com.
Wij wensen alle teams in het komende seizoen heel veel succes, strijd en plezier toe.

Senioren
Team 1, (hoofdklasse)
Jaap Windt, Richard Mooij, Nadine Osephius, Sabine van Benthem
Team 2, (1e klasse)
Koen Krikken, Bart Krikken, Chantal Amstelveen, Kirstin Groeneveld
Team 3 , (2e klasse)
Joop Roelofsen, Raymond Schrijver, Greet Portier, Mieke van Veenendaal, Sietske Kooijman
Team 4, (4e klasse)
Ferdy Hanssen, Rob Gelink, Dave van Schoonhoven, Marieke Roelofs, Mariëlle Wisse, Devenney
Hagemeijer
Team 5, (herenteam 2e klasse)
Ayber Dag, Tyron Amstelveen, Nick Spekle, Benjo van Seijen
Jeugdteams
Team 1, (mix O17 klasse 2)
Frank van Ree, Tim Slappendel, Sven Degen, Zoë de Vries, Lianne Elands
Team 2, (gemengd O14 klasse 2)
Faith Hendriks, Latisha Baidjnath, Kaylee van Seijen, Mina Esmaeilikia
Team 3, (gemengd O11 klasse 2)
Alper Alptekin, Tara Visser, Milou Elands, Selina Delsink
De namen voor het team voor de najaarscompetitie is op dit moment nog niet bekend bij het
bestuur. Die volgen op de site zo snel mogelijk. Indien er ook voorjaarscompetitie 2016 gespeeld
gaat worden verschijnt dat ook op de site.

