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Beste leden,
De zomerstop is begonnen en wij willen je graag informeren over de stand van zaken, de
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 penningmeestr@bcgova.nl.
Opzeggen doe je via de site. Let erop dat er één maand opzegtermijn is.
Bestuur: Tyron Amstelveen (voorzitter), Rob Gelink, Remko Zwanenburg (penningmeester) en
Ingrid Kerkhoff (secretaris). Er is ook nog steeds een vacature en ook de voorzitter en secretaris
zijn aan vervanging toe!!!! Ben je al even lid en/of wil je iets doen voor de club: neem het stokje
over. Zij zorgen voor een goede overdracht en je kunt het invullen qua tijd en activiteit zoals jij
dat wilt.
Het bestuur is meestal aanwezig op de dinsdagavond en verder te bereiken via info@bcgova.nl.
Leden technische commissie:
Chantal Amstelveen en Joop Roelofsen zijn jullie aanspreekpunten.
De TC is bereikbaar via tcsenioren@bcgova.nl of tcjeugd@bcgova.nl

Fijne zomer en tot ziens in het najaar!

Het bestuur en de technische commissie
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Zomerstop
Zomerbadminton is geen reguliere activiteit, maar wij hebben wel geprobeerd dit voor jullie te regelen. Maar helaas
zonder resultaat. Het sportbedrijf Arnhem stelt deze zomer geen hal in Arnhem Zuid beschikbaar voor
sportverenigingen.
Seizoen 2017-2018
Wij hebben wat kunnen bereiken bij het Sportbedrijf. Op de dinsdagavond kunnen we een half uur extra spelen en
wel vanaf 19.30 uur. Dit betekent wel 1/3 zaal, dus 3 velden. Deze velden liggen bij de dameskleedkamers. Het
overzicht hieronder is niet volledig. Kijk voor data, waarop er geen badmintonnen is, op de kalender op de website.
Deze wordt actueel gehouden.
dinsdag

Senioren vrije speelavond 5 september t/m 28 april 2018
19.30 - 22.30 uur
e
(het 1 halfuur kunnen we alleen gebruik maken van 1/3
zaal.
Senioren vrije speelavond vanaf 28 april t/m 7 juli 2018
19.30 – 22.00 uur
woensdag
Junioren training 30 augustus t/m 27 juni 2018
18.30 - 20.00 uur
Tot 19.00 uur maken we gebruik van 2/3 zaal, daarna is de
hele zaal beschikbaar.
donderdag
Junioren competitietraining 7 september t/m 10 februari
19.00 – 20.00 uur
2018
Bij voldoende animo wil het bestuur kijken of er
mogelijkheden zijn om langer in het seizoen te trainen.
donderdag
Senioren competitie- en recreantentraining 7 september t/m 20.00 – 22.00 uur*
21 april 2018
 Om alvast ‘in shape’ te komen voor de competitie kan
er op woensdag 30 augustus van 20.00 tot 21.30 uur
getraind worden.
LET OP: aan het eind van de speeltijd dient de zaal leeg te zijn. Er is dan nog 15 minuten tijd om te douchen
E-mail en spam
BC Gova werkt met Strato-mail en het is gebleken dat de berichten via deze provider vaak terecht komen in de
‘ongewenste mail’ of in de ‘spam’. Dit betreft vooral gebruikers met een hotmailadres. Kijk dus regelmatig in die
boxen of vink de e-mail aan als ‘gewenst’. Omdat waarschijnlijk deze –via de mail- verstuurde nieuwsbrief dan ook
daarin terecht komt wordt dit ook geprint en op de eerste avond in de zaal op het prikbord gehangen. 
Baancommissaris
Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering hebben David Schoonhoven en Hauw Go gewerkt aan de
invulling van een zogenaamde baancommissaris. Deze commissaris is verantwoordelijk voor de opbouw en het
afbreken van de faciliteiten in de zaal. Leden worden ingeroosterd om deze taak te vervullen en we zijn met velen,
dus je komt in het seizoen maar een beperkt aantal keer voor in het schema. Als baancommissaris is het niet de
bedoeling dat je alles alleen doet, maar dat je een paar mensen bij elkaar roept om de netten op te hangen, de klok
in te stellen op 20.00 uur en naderhand worden deze werkzaamheden in omgekeerde volgorde door iemand anders
gedaan. Aan het begin van het seizoen wordt het schema bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat je zelf een

vervanger zoekt indien je een keer niet kunt. Bij calamiteiten zijn David en Hauw de aanspreekpunten. Een overzicht
van de taken krijg je eveneens aan het begin van het seizoen.
Opvang nieuwe leden
Dit blijft een punt van aandacht en dit zal door leden van het bestuur en de technische commissie worden opgepakt,
zodat de potentieel nieuwe leden wegwijs worden gemaakt op het veld en in de administratieve handelingen.
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.
VOG en vertrouwenspersoon
Voor de vrijwilligers die de jeugd begeleiden en de bestuursleden is een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd.
Deze zijn op verzoek in te zien via de secretaris. Samen met de instelling van een vertrouwenspersoon, Miranda
Berkhout, proberen wij onze vereniging een veilige omgeving te laten zijn voor onze jeugd. Heeft je kind een
probleem of heb je als ouder/verzorger vragen neem dan contact op met Miranda. Zij zal de kwestie vertrouwelijk
behandelen.
Jeugd : Afmelden a.u.b.!
Om in te schatten hoeveel begeleiding er nodig is om de jeugdtrainer, Michael, te helpen is het nodig dat de
jeugdleden zich even afmelden als ze niet komen. Dat kan eenvoudig met het sturen van een what’s app naar 0645715030. Graag minimaal een dag tevoren!
Activiteitenkalender 2017-2018
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
Als de competitie weer begint is het de bedoeling dat je in ieder geval ons clubshirt draagt. Dat geldt voor álle
spelers: recreanten bij de najaars- en voorjaarscompetitie, de senioren en de junioren. Tot eind 2018 geldt het
onderstaande shirt. Er zijn polo’s, T-shirts voor dames, heren en junioren.
Het tenue is te passen en aan te schaffen bij 100% Voetbal,
Bovenbeekstraat 26 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.

MRTT Dutch open toernooi
e
Op 15 oktober zal in Almere weer het 8 Mixed Recreanten Toernooi plaats vinden. Een toernooi waar wij als
vereniging al vaker met veel plezier aan hebben meegedaan. Heb je zin om mee te doen, meld je dan even aan bij de
TC. Zodra we een of meerdere teams compleet hebben, dan zullen we de inschrijving verzorgen.
Week van het badminton: bij ons 13 SEPTEMBER!
Laat je buren, vrienden, kinderen etc. kennismaken met badminton en neem ze mee naar de sporthal op woensdag
13 september. BC Gova organiseert dan een open dag met activiteiten voor de jeugd, een clinic van Olympisch

deelneemster Eefje Muskens en vervolgens is er een mogelijkheid voor senioren om te badminton.
Meer info?, kijk op www.bcgova.nl, daar verschijnt binnenkort meer informatie.
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 Michael te helpen met de cursus, meld je dan bij het bestuur voor meer informatie.
Training voor competitiespelers en recreanten
Maak gebruik van de training, 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. Let wel, je abonnement kan 1 x per jaar
gewijzigd worden.
Competitieseizoen
Waren we vorig jaar nog aan het daten met BC Ellaar gaan we komend seizoen weer ons eigen gang. Natuurlijk
weten we elkaar te vinden als dat nodig is. De competitiedagen komen z.s.m. in de kalender die je op de site kunt
vinden.
Teamindeling competitie 2017-2018
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 2018 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.

