Juli 2018

Van het bestuur
De zomerperiode staat voor de deur, tijd om jullie
te informeren over de plannen van het bestuur
dat na de ALV van 21 maart jl. Is aangetreden. Het
komende seizoen is vol met uitdagingen,
hieronder lezen jullie hoe we dat willen gaan
doen.
Als bijlage bij deze Nieuwsbrief ontvangen jullie
vast de concept-notulen van de ALV van 21 maart.
Eén van de wijzigingen is dat het boekjaar van HBV
nu gelijk is gaan lopen met het verenigingsjaar. Dit
betekent dat we snel na de zomer – op donderdag
6 september a.s. – de volgende ALV hebben
uitgeschreven. Zet vast in de agenda! We sluiten
dan 2018 t/m 30 juni af en bespreken de plannen
+ de begroting voor 2018-2019. De stukken voor
de vergadering worden 2 weken vóór 6 september
gestuurd.

Stichting Badminton Topsport Hoorn
Ons eerste team gaat, na vorig jaar ongeslagen
kampioen te zijn geworden, voor de tweede keer
uitkomen in de Eredivisie. Hier zijn we ongelooflijk
trots op! Echter willen we het dit jaar anders
doen. HBV is een club waar ze rekening mee
moeten gaan houden, want we gaan niet voor
degradatie……nee sterker nog wij gaan voor de
kampioenspoule!
Mooi ambitie hoor ik jullie denken, maar hoe gaan
we dit realiseren zonder dat andere leden van HBV
hier de dupe van worden. We hebben allemaal de
begroting gezien bij de ALV in maart en hier is echt
geen ruimte voor ingeruimd…….
Dat klopt! Losstaand van de vereniging zijn we een
topsport stichting aan het opstarten. Kort gezegd
gaat deze stichting de topsport bij HBV mogelijk
maken. Alles wat in de spelers van het eerste team
wordt geïnvesteerd wordt betaald uit de stichting
en waar nodig aan de vereniging betaald (denk

hierbij bijvoorbeeld aan een extra training op
vrijdag voor een selectie jeugd en een selectie
senioren). Deze stichting draait op sponsorgelden.
Dit is een andere sponsor dan de sponsoren die de
vereniging al krijgt. De sponsorgelden zoals die er
waren voor de vereniging blijven gewoon voor de
vereniging.
De stichting bestaat uit een eigen bestuur en zal
ook zijn eigen financiën gaan regelen. Contracten
die met spelers worden aangegaan – op
voordracht van de TC - worden getekend door de
stichting, in deze contracten staat duidelijk dat
mocht de stichting om de een of andere reden
failliet gaan dan is de vereniging hier niet
verantwoordelijk voor.
De stichting is niet alleen voordelig voor de spelers
van team 1, maar eigenlijk voor de gehele
vereniging. Zo wordt bijvoorbeeld de hoofdtrainer
voortaan betaald door de stichting. Dit zorgt voor
ruimte in het budget waardoor we bijvoorbeeld op
de vrijdag een extra jeugdtraining kunnen starten
en we dus meer plek hebben voor beginnend
badmintonspelers, ook zal er voor de recreanten
op donderdag weer een training starten.
Ik hoop jullie zo voor nu voldoende geïnformeerd
te hebben. Mochten jullie vragen hebben dan mag
je dit mailen naar tc.hoornsebv@gmail.com. Vind
je het fijn als we het een keer persoonlijk komen
toelichten dan kan dit natuurlijk ook!
Namens de TC, Katja van Walstijn

Zomerbadminton
Vanaf deze week (1 juli) is het zomerrooster
ingegaan: op dinsdagavonden kan er worden
gespeeld, niet alleen door leden maar ook door
gastspelers. Voor € 5,= ontvangen zijn een label +
een consumptiebon voor een gezellige
speelavond. Neem vrienden, buren etc. mee en
maak ze enthousiast voor het badminton.

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

Vanaf 21 augustus kan er weer de hele week
gespeeld worden.

Waardering voor onze vrijwilligers
Een behoorlijk aantal leden – ruim 40 – doet op de
één of andere manier iets voor onze vereniging,
van werk in een commissie of badmintonlessen
geven op basisscholen tot het klein technisch
onderhoud of het af en toe snoeien van het groen
bij ons fietsenhok. HBV prijst zich gelukkig met
zoveel bijdragen die tellen. Als waardering is de
hele groep vrijwilligers uitgenodigd voor een
gezamenlijke barbecue op zaterdag 1 september.
Een mooie start van het nieuwe seizoen!
Graag nog even laten weten of je komt:
tc.hoornsebv@gmail.com.

Trots op onze kampioenen
Opnieuw veroverden Megan Hollander en Finn
Achthoven dit jaar titels op NK wedstrijden:
Megan prolongeerde haar eerste plaats op alledrie
de onderdelen bij het NK aangepast badminton.
En Finn behaalde de gouden medaille bij het
herendubbel op het NJK. Beiden ontvangen op
donderdag 12 juli a.s. in de raadszaal van Hoorn
de sportonderscheiding van de gemeente Hoorn.
Super gedaan!

Wie helpt mee met het schoolbadminton?
Het komende seizoen komt HBV opnieuw in
aanmerking voor stimuleringsgelden van de
gemeente (zgn. Combinatiefunctionaris). Met een
aantal enthousiaste vrijwilligers geven we dan op
een aantal basisscholen badmintonlessen. Dit is
fantastisch om te doen. De poule van
vrijwilligers heeft aanvulling nodig. Als je
mee wilt doen, meld je dan aan bij de JC voor
meer informatie.

Website
Bezoek de site regelmatig (www.hoornse-bv.nl),
voor het laatste nieuws en de planning van
activiteiten en toernooien.
Suggesties, opmerkingen of meehelpen met het
opbouwen van de site? Laat het mij weten (evt.
via hbvweb@gmail.com). Rico Klaassen Bos

Seizoensstart recreanten
Net als afgelopen seizoen willen we het startsein
geven met het uitreiken van de nieuwe labels.
Tegelijk tekent eenieder dan in voor een
bardienst, zo krijgen we het rooster duidelijk en
goed rond voor het seizoen. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid om je voor andere activiteit aan te
melden, denk maar aan onze Top 10 van
afgelopen jaar, er is nog van alles te doen!
De datum van de uitgifte van de labels wordt na
de zomervakantie bekend gemaakt. Vast fijne
vakantie allemaal. Groet van de
Recreantencommissie.
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Zoals ook op de website te lezen is, zoeken we een
vervanger voor Joy Duimaijer, omdat zij i.v.m.
studie vanaf september het penningmeesterschap
helaas moet neerleggen. Er heeft zich reeds een
kandidaat gemeld, die we op de komende ALV
hopen te kunnen presenteren.
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