September 2017

Start van het nieuwe seizoen
De vakantieperiode loopt ten einde en de
competitiespelers zijn al weer begonnen met een pittig
trainingsprogramma. In de week van 4 september
starten ook de trainingen voor de jeugd en de
recreanten. Het volledige rooster is te vinden op onze
website www.hoornse-bv.nl. Daar vind je ook de
activiteitenkalender.
Tijdens de zomerperiode is er volop gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om op de dinsdag – met
introducées – te spelen. Ook waren er gastspelers van
andere verenigingen. We hebben besloten om dit
volgende zomerperiode weer te doen. In juli is de
bezem flink door de materialenkast en de kantine
gehaald, zodat we opgeruimd kunnen beginnen.
Iedereen veel speelplezier en een succesvol seizoen
gewenst!
Hulp gevraagd: oproep aan alle leden
In elke nieuwsbrief komt het terug: oproepen om
versterking voor een commissie of hulp bij een
activiteit. Ook nu weer, we hebben bijvoorbeeld nog
steeds geen nieuwe voorzitter, de jeugdcommissie heeft
dringend versterking nodig. Hoe meer leden een
steentje bijdragen – dat kan al door bij 1 evenement te
helpen – hoe meer leuke en goeie dingen we kunnen
organiseren.
Opnieuw ondersteuning gemeente voor badmintonclinics op scholen
Al een aantal jaren mogen we als HBV op basisscholen
badmintonclinics geven. Dat is goed voor de promotie
van onze sport en bovendien leuk om te doen. Ook dit
jaar ondersteunt de gemeente Hoorn onze inzet op een
aantal basisscholen. Een compliment voor de groep
vrijwilligers die dit verzorgt. Lijkt het je leuk om hier
ook een bijdrage aan te leveren? Meld je dan bij Remco
Schipper, jeugdcommissie@hoornse-bv.nl.
Van de Technische Commissie
Op zaterdag 2 september vindt het start team-toernooi
plaats. Met een inschrijving van 16 competitieteams is
het programma al vol, zodat er helaas geen ruimte is
voor een combinatie met recreanten-teams, zoals de
bedoeling was. We kijken of we dit later in het seizoen
nog kunnen organiseren.

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

Vriendenloterij
De nieuwe impuls voor de Vriendloterij krijgt vorm, we
hebben nog ’n paar vrijwilligers nodig. We kunnen je
hulp goed gebruiken bij het bellen, tijdens 1 avond, in
de kantine. Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen
naar tc.hoornsebv@gmail.com.
Grote Clubactie
We zijn van plan om weer mee te doen, met als doel
geld in te zamelen voor nieuwe inrichting van de
kantine. Er komt een schets te hangen en een oproep om
loten te verkopen volgt binnenkort.
Jeugd Commissie
Graag blijven we met veel enthousiasme de activiteiten
voor de jeugd bij HBV organiseren. We rekenen op
actieve betrokkenheid van jeugdleden & ouders, met de
inzet van een paar mensen per activiteit kunnen we echt
veel meer.
Meld je aan als je dit seizoen de jeugcommissie wilt
komen versterken of bereid bent om af en toe te helpen.

Neem gerust contact op met Sander Meester of
Remco Schipper (jeugdcommissie@hoornse-bv.nl)
Recreanten: Planning evenementen
 Startavonden: op dinsdag 5 en donderdag 7
september geven we een aftrap: er volgt hiervoor
nog een aparte uitnodigingsmail met informatie.
 Klaverjasavond vrijdag 29 september 20:00
Pokeravond vrijdag 10 november 20.00
Beide in de HBV kantine.
 HBV Open Dubbeltoernooi zaterdag 14 oktober
Inschrijfformulieren vind je in de kantine.
 Uitwisselingstoernooi met badmintonvereniging
Slash: donderdagavond 5 oktober bij HBV en
maandagavond 16 oktober bij Slash (sporthal de
Huesmolen). Iedereen kan vanaf volgende week
inschrijven, formulieren in de kantine.

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

