BC GOVA

Beste leden,
Enkele zaken kunnen niet wachten tot de gebruikelijke nieuwsbrief van december. Dus hierbij
een tussentijds bericht. Graag je aandacht voor zaken die in onze vereniging spelen.
Als er vragen zijn naar aanleiding van deze nieuwsbrief stuur dan een bericht naar
info@bcgova.nl of spreek één van de bestuursleden of TC-leden aan.
Bestuur: Tyron Amstelveen (voorzitter), Rob Gelink, Remko Zwanenburg (penningmeester) en
Ingrid Kerkhoff (secretaris). Er is ook nog steeds een vacature! Het bestuur is aanwezig op de
dinsdagavond en verder te bereiken via voorzitter@bcgova.nl & secretaris@bcgova.nl
Technische commissie:
Magda Vlogtman en Chantal Amstelveen zijn jullie aanspreekpunten.
De TC is bereikbaar via tcsenioren@bcgova.nl of tcjunioren@bcgova.nl
Het bestuur en de technische commissie

Competitie-zaken
Badges tijdens zondagen
Nu we samen met BC Ellaar de zaal delen op zondag is het erg druk in de zaal. Om rust en ruimte te
creëren voor de spelers hebben we nu als regel dat er 1 begeleider in de zaal per team aanwezig mag
zijn. Deze begeleider krijgt een badge en is dan (zeker bij de jeugd) het aanspreekpunt van dat team.
De overige fans zien we graag op de tribune terug en we vragen dan ook je hulp zo veel mogelijk
mensen naar de tribune te sturen. Mocht iemand toch in de zaal moeten zijn dan dienen zij geschikte
zaalschoenen te dragen. Misdragingen en/of verstoring tijdens het spel kunnen gemeld worden bij
de TC of het bestuur.

Sociale Media
Op dit moment zijn we actief op sociale media (Facebook, Instagram en
Twitter). Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, leuke weetjes of
foto’s volg ons dan snel:
Facebook:
Instagram:
Twitter

BC Gova (Pagina)
bgova
@bcgova

Foto’s online
Nu we zo druk bezig zijn met sociale media en PR willen we ook graag wat leuke foto’s plaatsen.
Helaas lukt het ons niet altijd zelf mooie foto’s te maken. Daarom komt er dinsdag (15-11) een
fotograaf langs om ons hierbij te helpen. Alleen wil niet iedereen op de foto voor de site of sociale
media. Wil je NIET op facebook etc.? Geef dit dan zo snel mogelijk door (voor 30-11-2016) aan
Marieke, Chantal of één van de bestuursleden!

Starterscursus
De starterscursus begint weer en wel op woensdag 16-11. Dit is een cursus van 12 lessen voor
beginners. De cursus vindt op woensdagavond plaats van 20.00 – 21.30 uur. Weet je iemand die hier
aan mee zou willen doen, laat diegene zich dan snel opgeven via info@bcgova.nl.

Clubheld van het jaar
De foto zegt denk ik al genoeg. Stemmen kan tot 16-11-2016:
https://www.clubheld2016.nl/beoordeel-jouw-clubheld

Whiteboard
Wij willen meer gebruik gaan maken van het whiteboard dat je misschien al hebt zien staan. Er zal
informatie op komen te hangen of er wordt om reactie van leden gevraagd. Graag zien we ook jullie
reactie (mag anoniem) tegemoet, zodat wij hier ook wat mee kunnen gaan doen.
Nu zijn we ook net begonnen met een Tip- en Top-board. Heb je een TIP voor verbetering binnen de
club of wil je een TOP uitdelen voor wat juist heel goed gaat, dan zien we dit graag terug op het
board. Zo weet het bestuur en de TC waaraan gewerkt moet worden en wat we moeten vasthouden.
LET OP: natuurlijk moet dit wel club gerelateerd zijn! 

Sinterklaasfeest
Zaterdag 12 november is onze lieve Sinterklaas weer in het land gekomen. Uit betrouwbare bronnen
hebben wij vernomen dat de goedheiligman, ook dit jaar weer een bezoekje brengt aan onze
jeugdleden. Dan krijgen we eens te horen of ze allemaal wel zo lief zijn geweest….

Sinterklaas komt donderdag 1 december langs, om half 7. Iedereen is welkom om te komen kijken.
Het is alleen niet de bedoeling dat broertjes/zusjes mee gaan badmintonnen. Het blijft een feest voor
de jeugdleden.

Voorjaarscompetitie
De voorjaarscompetitie gaat weer van start in februari. Dit is een competitie voor recreanten die niet
in het weekend willen spelen. De competitie bestaat meestal uit ongeveer 8-10 wedstrijden waarvan
de helft thuis is (op donderdagavond). De uitwedstrijden kunnen op andere dagen zijn (dit hangt af
van de speelavonden van de tegenstanders).
Lijkt dit je wel wat en wil je meer informatie? Spreek een van de bestuursleden/TC aan of mail naar
tcsenioren@bcgova.nl. Denk er wel aan dat aanmelden maar tot 28 november a.s. kan!

De grote clubactie
De grote clubactie is nog steeds bezig. De jeugd en Chantal verkopen de loten op de speelavonden en
langs de deuren. Nog geen loten? Koop er snel 1 of meer; want op = op.

Ophaal acties jeugdkamp 2017
Ook volgend jaar willen we weer graag op kamp met de jeugdleden. Om dit allemaal te kunnen
financieren, hebben wij, net zo als vorig jaar, weer verschillende acties bedacht om geld op te halen.
Wij gaan binnenkort gezamenlijk met de jeugd langs de deuren om flessen op te halen. Maar jullie
(ouders en senioren) kunnen nu ook al helpen. De komende 3 weken staat er een container bij de
ingang van de kantine, waarin we lege statiegeld flessen verzamelen (plastic flessen & bierflesjes).
Wij hopen zoveel mogelijk flessen binnen te halen!
Daarnaast staat onze spaarspot weer in de kantine, alle kleine donaties helpen om ook volgend jaar
weer een onvergetelijke kamp te kunnen organiseren. We bedanken Bart Krikken hierbij alvast voor
zijn royale bijdrage.

