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Guido is back

HBV draait volop
Team 1 op titelkoers
Het zal jullie niet zijn ontgaan: ons eerste team is
uitstekend bezig en staat ongeslagen bovenaan in de
Eerste Divisie. Promotie naar de Eredivisie is nu heel
dichtbij. Komen jullie hen ook aanmoedigen bij de
laatste thuiswedstrijden?
Zo 14-1, 14.00 HBV 1 – Almere 2
Za 20-1, 19.00 HBV 1 – Velo 2
Za 10-2, 19.00 HBV 1 – Amersfoort 3
Mocht een kampioenschap er in zitten, dan ontvangen
jullie van ons een uitnodiging om dit grootse clubfeest
met het team te vieren.
Chloe en Finn in actie op EJK
HBV is ontzettend trots dat Chloe Mayer en Finn
Achthoven Nederland hebben vertegenwoordigd op
het Europees Jeugd Kampioenschap onder 15 jaar. Ze
wisten allebei tot de 3e ronde te komen in hun
dubbelspelen. Een prachtige ervaring!
Megan op WK Para-Badminton
Minstens zo trots zijn we op Megan Hollander, die
heeft deelgenomen aan het Wereld Kampioenschap
Para-Badminton in Zuid-Korea!
Korea! Ze reikte tot de kwartkwart
finales, een fantastische prestatie. In de poule verloor
ze nipt van de Japanse nummer 2 van de wereld.
Quote Badminton Europe: ‘despite losing 17-21,
17
22-20,
20-22
22 Hollander was in the form of her life and
impressed the crowd.’ Wauw!

Clubheld Guido Veenstra heeft zijn
badmintonracket uit het stof
sto gehaald om
team 5 een handje te helpen. En jawel,
in 3 sets won hij zijn singlepartij in de
Hoofdklasse.

Jeugd Commissie
Vrienden van HBV,
Onze bloeiende jeugd badmintonners zijn op zoek naar
jou. Kom de jeugdcommissie twee handen helpen met
het organiseren
eren en regelen van van alles.
Direct beginnen of eerst meer weten ?
Stuur ons een mail (jeugdcommissie@hoornse
jeugdcommissie@hoornse-bv.nl)
of zoek ons op ! Jeugdcommissie(tje),
Jeugdcommissie
Remco Schipper en Sander Meester.
Op vrijdag 22 december sluiten we het jaar feestelijk
af met het kerst-introducee
introducee-toernooi voor de
vrijdagjeugd. In de kerstvakantie is er geen
jeugdbadminton.
Zaterdag 13 januari wordt het schoolbadmintontoernooi (voor basisscholen vanaf groep 5) gespeeld,
ges
gewoon bij HBV. Een mooie kans om met je
klasgenoten een potje badminton te spelen.
Pannenkoekenlunch zondag 14 januari
Alle jeugdspelers kunnen op zondag 14 januari om
13.00 genieten van een heerlijke pannenkoeken-lunch!
pannenkoeken
Om 13.30 kun je badmintonnen
badmintonn tegen spelers van
team 1. Om 14.00 speelt team 1 de spannende
wedstrijd om het kampioenschap tegen Almere.
Schrijf je in op het inschrijfformulier in de kantine.
Kosten: €2,- per speler.
De jeugdcompetitie eindigt alweer eind januari. De J1
streeft af op het kampioenschap ! Kom aanmoedigen
op zondagochtend 7, 14 en 28 januari.
De jeugdclubkampioenschappen worden gehouden op
zondag 11 februari.. Binnenkort sturen we de
uitnodiging naar je mailbox.

Website: www.hoornse-bv.nl
Facebook: https://www.facebook.com/pages/B
es/Badmintonvereniging-HBV-Hoornse-BV

Recreanten

Wat hebben de interviews opgeleverd?
In de periode juni 2017 tot en met oktober 2017
hebben we met veel recreantenleden gesproken ,
vooral over jullie positieve ervaringen op sportief en op
sociaal gebied. Wat zorgt ervoor dat we met plezier
naar de vereniging blijven komen?
Ook hebben we natuurlijk gevraagd naar jullie ideeën.
Wat kunnen we doen om HBV (op sportief en sociaal
gebied) te versterken?

Spelen in de Kerstvakantie
We stellen de donderdagen 28 december en 4 januari
open voor niet-leden, voor € 5,= krijgen ze toegang +
1 consumptie. Dus neem je familie en vrienden een
avondje mee. Ook spelers van collega-verenigingen
krijgen een uitnodiging.
Klaverjasavonden zoals elke laatste vrijdag van de
maand: vrijdag 29 december om 20:00 in de HBV
kantine. We hopen op een grote opkomst!
Open mixtoernooi zondag 21 januari 2018
Alweer de 6e editie, met heerlijk afsluitend buffet.
Inschrijfformulieren vind je in de kantine.
Bestuur HBV:
 Voorzitter: VACATURE
 Secretaris: Anne de Valk secretaris@hoornse-bv.nl
 Penningmeester: Wim Tartaud penningmeester@hoornse-bv.nl
 Technische cie.: Katja van Walstijn
technischecommissie@hoornse-bv.nl
 Jeugdcie.: Remco Schipper jeugdcommissie@hoornse-bv.nl
 Recreanten cie.: Hugo de Groot/John Ruiter
recreantencommissie@hoornse-bv.nl
 Algemeen lid: Carla Schouten

Werving
We zijn al druk bezig met het werven van actieve leden voor het
volgende seizoen en dat loopt goed, zo zijn er al kandidaten voor
het penningmeesterschap en voor de kantinecommissie, fijn! De
jeugdcommissie en de recreantencommissie hebben in 2018
versterking nodig. Ook zou het mooi zijn wanneer iemand het
voorzitterschap op zich neemt.

Hieronder de Top 10:
1. Organiseren van meer toernooien op de dinsdag
en/of donderdagavond.
2. Kantine aanpassen en gezelliger maken waardoor
deze uitnodigt om nog even te blijven nazitten.
3. Gastheerschap goed met elkaar regelen. Nieuwe
binnenkomers een gevoel van welkom geven.
4. Husselen van de labels op een vast tijdstip
(bijvoorbeeld eens per 4 weken) waardoor we met
meer leden kennismaken en spelen.
5. Trainingen verzorgen voor zowel nieuwe als
gevorderde spelers.
6. Zaal verkleinen naar 6 banen als het niet zo druk is.
7. Laddercompetitie opzetten.
8. Leden die een blessure of ziekte hebben een
‘beterschapkaartje’ sturen en leden die we al een
tijdje niet hebben gezien op de club een kaartje
sturen waarin we aangeven dat we ze missen.
9. Oud leden blijven betrekken bij onze vereniging
door ze de nieuwsbrief te sturen. Met een rubriek
van verhalen van lang geleden.
10. Beter uitdragen op de website welke goede
faciliteiten we hebben.
Alle geïnterviewden bedankt voor jullie tijd en
positieve bijdragen!
Enkele ideeën hebben al opvolging gekregen, zoals het
gezelligheidstoernooi op dinsdag 19 december en de
training voor gevorderde recreanten.
Voor andere punten zullen we een intekenlijst
ophangen, daarop kun je aangeven als je een steentje
wilt bijdragen, bijvoorbeeld om de laddercompetitie
vorm te geven.

Website: www.hoornse-bv.nl
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Badmintonvereniging-HBV-Hoornse-BV

