Neem dan contact op met de penningmeester of de TC
dan kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen
betekenen!

Vanuit de TC
Team 1:
De eerste helft zit er voor team 1 op. In de eerste helft
heeft ons eerste team tegen elke tegenstander 1 keer
gespeeld. Na deze 9 wedstrijd is er een tweedeling
gekomen, waarbij HBV in de handhavingspoule terecht
is gekomen. De tweede helft begint in het weekend va 3
december. We beginnen op de laatste plek met 1 punt.
Vanaf nu spelen we zowel thuis als uit tegen elke
tegenstander. HBV zal voor elke punt moeten strijden,
hierbij kunnen we elke steun gebruiken die er is! De
nummers 4 en 5 uit deze poule moeten waarschijnlijk
strijden in een promotie/degradatie wedstrijd tegen een
team uit de eerste divisie.

Kantine
Kleding
In de afgelopen tijd is er veel kleding in de kleedkamers
en kantine achtergebleven. Het wordt langzamerhand
een rommeltje. Daarom is in de afgelopen bestuursvergadering besloten deze kleding vóór de Kerst af te
voeren naar de containers van het Leger des Heils.
Voordat we dat doen vragen we een ieder die kleding
verloren/vergeten is nog even in de kratten te kijken of
zijn/haar kledingstuk daar in zit. Graag er geen grotere
rommel van maken dan nu al het geval is.

HBV 1 speelt thuis op de volgende data:
• Zaterdag 10 december om 15:00 uur tegen
Roosterse BC
• Zondag 8 januari om 14:00 uur tegen BV van
Zijderveld
• Zondag 22 januari om 14:00 uur tegen BC Victoria
• Zaterdag 28 januari om 19:00 tegen TFS
Barendrecht

Fietsenstalling
Zoals wellicht bekend is heeft HBV sinds kort een
“eigen” fietsenstalling. We doen hierbij een oproep
deze dan ook te gebruiken en de fietsen niet meer schots
en scheef voor de ingang te stallen. De stalling is te
openen met de sleutel die in het geldetui zit. Voor
diegenen die de geldbuidel niet gebruiken ( zoals
jeugdtrainers) is er een sleutel opgehangen naast het
prikbord in de kantine. Graag de sleutel op z’n plaats
terughangen en aan het einde van de middag/avond de
stalling weer afsluiten!

Kom ons aanmoedigen!!!!!
Laatste competitiewedstrijd:
Zoals we al in de mail hebben gezet is de laatste
competitiewedstrijd verschoven van 19:00 uur naar
13:00 uur. Dit heeft er mee te maken dat team 1 om
19:00 uur moet spelen van de bond. Omdat het de
laatste thuiswedstrijd is willen we dit graag afsluiten
met een buffet in de hal zodat we hierna met z’n allen
team 1 kunnen aanmoedigen. Meer informatie hierover
volgt nog!

Afval en vervuiling
Het wil nog steeds niet lukken met de afvoer van het
afval. Een taak van de bardienstmedewerkers bevat ook
het afvoeren van karton, volle afvalzakken etc. naar de
container die achter de sporthal staan. Kleine moeite en
dank van de volgende bardienst.
Na afloop van wedstrijden waarbij veren shuttles
worden gebruikt wordt de sportzaal geveegd. Tot zover
gaat alles goed maar daarna worden de vegers zo in de
hoek van de kantine gezet met als gevolg dat veertjes en
stof nu niet meer in de hal maar in de kantine ligt. Niet
echt een vooruitgang.

Sponsoring:
Vanuit de TC hebben we dit seizoen voor het eerst een
vijfjarenplan opgesteld. Hierin stellen we hoge ambities
voor de vereniging.
Om dit te kunnen bereiken zijn we op zoek naar
sponsoren. Heb je hier zelf interesse in, of weet je een
bedrijf dat hier misschien interesse in heeft?

Daarom de vriendelijke doch dringende vraag de vegers
even met de stofzuiger schoon te maken. Helaas …
leuker kunnen we het niet maken.
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Socrates en Roald Dahl. De kinderen en ook de
(sport)docenten zijn erg enthousiast.
We zien graag weer een flink aantal kids terug bij HBV
voor een proefles op dinsdag (vanaf 11 jaar) of vrijdag
(t/m 12 jaar). Op zaterdag 14 januari organiseren we bij
HBV het 3e schoolbadmintontoernooi. Vind je het ook
leuk om een keer te helpen met het schoolbadminton,
laat het ons weten (jeugdcommissie@hoornse-bv.nl)

Certificering IVA
Na onze oproep aan de bardienstvrijwilligers om de
Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) te
behalen heeft een grote groep leden en ouders van
jeugdleden daaraan gehoor gegeven en het certificaat
gehaald. Helaas heeft nog niet iedereen het verplichte
certificaat gehaald. Zonder certificaat mag geen
bardienst worden vervuld en dient de bardienst te
worden afgekocht. Het tarief hiervoor is € 50,=.

Dinsdag start met RBJ-competitie
De dinsdag jeugd is met een team gestart in de
Regionale Badminton Jeugd Competitie.
De eerste wedstrijd thuis tegen Flash (Alkmaar) op
dinsdag 29 november werd na een aantal spannende
wedstrijden met 6-2 verloren. Veel succes en vooral
plezier met de komende wedstrijden Amy, Dana, Tim,
Max en trainer/coach Annamarie !

Jeugd
Deen JeugdSponsor Actie
Vrijdag 25 november werden de vrijdagjeugd
badmintonners verrast met een bezoek van de manager
van Deen Grote Noord.
Met een geweldige score van 15.132 ingezamelde
muntjes was het kassa: een cheque € 967,54 werd
overhandigd. Alle sponsors van de muntjes enorm
bedankt !

Opstapteam Vrijdag gestart
Vanuit de vrijdagjeugd is ook dit jaar weer een
opstapteam gestart. Lieke, Nancy, Jort en Ernst
speelden op 13 november de eerste competitie-wedstrijd
tegen Heerhugowaard. Trainer Maurice zag het team
goed badmintonnen en strijden voor elk punt. Het
opstapteam speelt net als de jeugdcompetitie-teams op
zondag de thuiswedstrijden. Kom eens kijken bij onze
talenten ! Zondag 10 december, zondag 15 januari en
zondag 29 januari vanaf 10:00 uur.

Schoolbadminton
De badmintonlessen op de basisscholen zijn weer
begonnen. Wim, Dick, Martien en Remco zijn al op
bezoek geweest bij de scholen in de Grote Waal: Jules
Verne, Ichtus en Zonnewijzer.
De komende maanden staan op de planning:
Wereldwijzer, Rank, Mariaschool, Bockxmeer,
Ooievaarsnest, Klimop, Klipper, Klipper de Bres,
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Gezocht
Enthousiaste ouders en leden (16+) die graag mee
willen helpen met de jeugd badminton activiteiten bij
HBV. De jeugdcommissie zoekt versterking. Is het een
JA of twijfel je nog, neem gerust contact op met Sander
Meester of Remco Schipper
(jeugdcommissie@hoornse-bv.nl)

Website
Het bestuur heeft een bedrijf opdracht gegeven een
nieuwe website te ontwerpen. De eerste proeve is reeds
in het bestuur besproken. De contouren van de nieuwe
website zijn dus bekend maar aan ons de taak de inhoud
te leveren. Deze zal deels bestaan uit de oude info en
deels worden herschreven. Suggesties ten aanzien van
de inhoud kunnen worden gestuurd naar
voorzitter@hoornse-bv.nl

Jeugd Badminton Evenementen Kalender
Zondag 10 januari 10:00-15:00 Nieuwjaars Jeugd
toernooi & HBV1 in de eredivisie
Zaterdag 14 januari 10:00-16:00
Schoolbadmintontoernooi
Zondag 12 februari 09:00-18:00 Jeugd
Clubkampioenschappen
Inschrijving start binnenkort. Houd je mail (van
jc.hoornsebv@gmail.com) in de gaten.

BeweegWijs
Zoals bekend heeft HBV zich verbonden aan het project
Beweeg Wijs dat als doel heeft kinderen in de Grote
Waal (weer) aan het bewegen te krijgen. In dat kader
krijgt een aantal belangstellenden, trainers en
begeleiders een training in de werkwijze van Beweeg
Wijs. De eerste training staat gepland op zaterdag 10
december vanaf 09.30 uur. Vrij entree!

Recreanten
ALV
Noteer vast in je agenda dat de ALV
(Algemene Ledenvergadering) op woensdag
1 maart 2017 vanaf 20.00 uur wordt gehouden.

Planning evenementen
• Dinsdag 6/12: Shuttle-uurtje, van
20:00 – 21:00 uur in 3 ronden.
• Vrijdag 30/12: klaverjasavond, ook niet-leden zijn
welkom, begint om 20:00
• Datum nog plannen: Welkomsttoernooi voor
nieuwe leden op dinsdag of donderdagavond
• Dinsdag 3 januari: Shuttle-uurtje, van
20:00 -21:00 uur 3 ronden.
• Zaterdag 21 januari:HBV recreanten
Open Mixtoernooi 5e editie
• Datum nog plannen: Gezamenlijk toernooi
competitie en recreanten, aansluitend
avondwedstrijd van HBV 1

Voor wie het niet weet ….
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
• Voorzitter: Maarten Veerman
voorzitter@hoornse-bv.nl
• Secretaris: Dick van Hout
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

Uit het bestuur
Moedwillige schade en vervuiling
De afgelopen tijd is er twee keer door vandalen schade
aangericht in de kleedkamers. De daders zijn onbekend
maar het levert HBV niet de populariteitsprijs op. Het
verzoek aan allen, trainers, spelers en begeleiders, is
hier op toe te zien zodat dit niet weer zal gebeuren.
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