BC GOVA
Nieuwsbrief
Beste leden,
De zomerstop staat weer voor de deur en wij willen je graag informeren over de stand van zaken,
wijziging van speeltijden en andere feiten. Hou ook gedurende het seizoen de website en
facebook 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.
Opzeggen doe je via de site. Let erop dat er één maand opzegtermijn is.
Bestuur: Tyron Amstelveen (voorzitter), Rob Gelink, Ronald Zoetmulder/Remko Zwanenburg
(penningmeester) en Ingrid Kerkhoff (secretaris). Er is ook nog steeds een vacature!!!! Het
bestuur is altijd aanwezig op de dinsdagavond en verder te bereiken via bestuur@bcgova.nl.
Leden technische commissie:
Magda Vlogtman en Chantal Amstelveen zijn jullie aanspreekpunten.
De TC is bereikbaar via tcsenioren@bcgova.nl of tcjunioren@bcgova.nl

Fijne zomer en tot ziens in het najaar!
Het bestuur en de technische commissie
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Een beetje vroeg, maar het ging niet anders: de afsluitende BBQ voor leden en hun partners. Maar nu wél met een
foto van deze gezellige avond. Ben je er de volgende keer (weer) bij?
We hebben nog twee keer te gaan voordat de deur van de sporthal in het slot valt en wel: dinsdag 5 en 12 juli a.s.
en donderdag 7 en 14 juli a.s. voor de jeugd.

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. In week 33, 34, 35 in de sporthal aan de Venlosingel. Van
20.00 tot 22.00 uur. Mocht je hieraan willen deelnemen neem dan contact info@bcgova.nl. We zijn nog aan het
proberen voor de resterende weken een locatie te vinden. Dit wordt via de e-mail gecommuniceerd.
Seizoen 2016-2017: belangrijk nieuws!
Helaas, BC GOVA moet haar speeltijden aanpassen. Dat heeft te maken met een strenger beleid van het sportbedrijf
Arnhem ten aanzien van halve uren (dat kan niet meer!) en clubs die ook de sporthal in De Laar West willen
gebruiken. Het volgende is uit de onderhandelingen voortgekomen. Voor de data die uitvallen binnen het schema
verwijzen wij naar de kalender op de website.
dinsdag
woensdag

Senioren vrije speelavond
Junioren training (onder voorbehoud goedkeuring
sportbedrijf Arnhem)
donderdag
Junioren competitietraining
donderdag
Senioren competitie- en recreantentraining.
*de eindtijden veranderen na de competitie. Kijk op de kalender voor de juiste tijden.

20.00 – 22.30 uur*
18.30 - 20.00 uur
19.00 – 20.00 uur
20.00 – 22.00 uur*

Vrijwilligers
BC GOVA kan niet zonder de vele vrijwilligers. Het bestuur wil de vrijwilligers dan ook graag een keer in het zonnetje
zetten en uitnodigen voor een buffet. De datum krijgen de betrokken mensen zo snel als mogelijk is te horen, maar
het zal in ieder geval aan het begin van het nieuwe speelseizoen zijn.
Activiteitenkalender 2016-2017
Met dank aan Chantal (Amstelveen) vind je na de zomer weer de activiteitenkalender op de website. Daarin staan
alle thuiswedstrijden, de speelavonden en de extra activiteiten. In de kalender staat ook wanneer er niet gespeeld
kan worden. Hou de website in de gaten, want de kalender wordt daar aangepast op de actuele situatie.
Ook de bestuursvergaderingen komen op de kalender te staan. Mocht je een aandachtspunt voor het bestuur
hebben dan kun je dat voorafgaand aan de vergadering melden via info@bcgova.nl.

Clubkleding
Na de zomer is het weer tijd voor een nieuw clubtenue. Als je competitie gaat spelen, junioren-, recreanten- of
regiocompetitie dan ben je verplicht het clubtenue (in ieder geval het T-shirt) aan te schaffen en te dragen tijdens
de wedstrijden. Er zijn polo’s, T-shirts voor dames, heren en junioren.
Sportkleding wisselt elke twee à drie jaar en daarom moeten er voor het seizoen 2018/2019 opnieuw nieuwe shirts
gekozen worden. Onderstaand T-shirt zal tot die tijd leverbaar zijn en wordt dus voor twee jaar wordt aangeschaft.
Het tenue is te passen en aan te schaffen bij 100% Voetbal,
Bovenbeekstraat 25 in centrum Arnhem. Voor twee jaar betaal je
dus voor senioren voor een T-shirt € 31,95 inclusief bedrukking
en indien gewenst je naam. Voor junioren ligt dit bedrag iets
lager.

ALV
Door veranderende werkomstandigheden moet Ronald Zoetmulder zijn functie helaas neerleggen als
penningmeester. Wij hebben een opvolger gevonden en wel Remko Zwanenburg. Volgens artikel 11, lid 3.c. kan
Remko het rooster van Ronald invullen. Dat betekent dat Remko aftredend is in 2017 en herkiesbaar bij de volgende
ALV. Dan vragen wij alle leden of er instemming verkregen kan worden voor de benoeming van Remko als
bestuurslid. Je ontvangt te zijner tijd een uitnodiging voor de ALV.
Het verslag van de ALV (maart 2016) vind je bijgaand. In tegenstelling van wat je in het verslag kunt lezen blijven de
jaarrekeningen van 2013 en 2014 ongewijzigd. Na overleg met een lid van Gova blijkt dat het over een verschil gaat
van circa € 0,30. Het bestuur heeft besloten dit verschil te accepteren (tijdinvestering is in dezen niet in balans met
de hoogte van het bedrag) en de jaarrekeningen over genoemde jaren niet opnieuw te behandelen.
Starterscursus
Opnieuw willen we starten met een cursus en wel op de woensdag. Dan vindt de instuif van Rijkerswoerd plaats en
komt ook de instuif van Valkenhuizen naar ‘onze’ sporthal. Mocht je mensen weten die het leuk vinden om met
badminton te beginnen geef dan het adres info@bcgova.nl door dan ontvangen ze meer informatie.
Vind je het leuk om de cursus te gaan geven, meld je dan bij het bestuur voor meer informatie. Er is een
startersmap, waarmee je een goede cursus kunt gaan geven.
Training voor de jeugd
Wij zijn blij te kunnen melden dat we een goede trainer voor onze jeugd hebben weten te vinden. Met ingang van
het volgende seizoen zal Ben Jordens de training gaan verzorgen. Hopelijk samen met onze vrijwilligers. Wij
verzoeken ouders en jeugdleden de TC, Chantal en Magda, te laten weten hoe ze het vinden. We zijn benieuwd!
Training voor competitiespelers en recreanten
Trainer Gayle is nog steeds erg enthousiast en haar trainingen zijn erg goed. Maak er gebruik van, er is ruimte voor
veel spelers. 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.
Competitieseizoen
Dit jaar gaan we voor het eerst de zaal delen met BC Ellaar. BC Ellaar wikkelde eerst de competitie af in andere zalen,
omdat hun hal niet geschikt is voor de competitie. Dit is de eerste stap in een beginnende samenwerking met Ellaar.
Wij zijn benieuwd naar jullie reacties.

Teamindeling competitie 2016-2017
De teams vind je op onze website. Overige informatie, zoals wedstrijddata etc., worden direct 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. Dat geldt ook voor de
recreantencompetities.
De inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2017 is gestart. Wil je meedoen meld je dan bij de TC. Meer informatie
over de competitie kun je krijgen via de TC: tcsenioren@bcgova.nl.
Wij wensen alle teams in het komende seizoen heel veel succes, strijd en plezier toe.

