3x goud voor Megan Hollander
op NK aangepast badminton !!!
Een superprestatie van Megan in Veenendaal in het
weekend van 22-23 april. Proficiat! Door de
meivakantie heeft dit wellicht minder de aandacht
gekregen, ook omdat er geen trainingen zijn in deze
periode.
Na de vakantie zullen we er zeker nog op terugkomen.
Contract sponsor en nieuwe hoofdtrainer
We zijn verheugd dat we als vereniging weer vooruit
kunnen door een 3-jarig contract met een nieuwe
sponsor, die HBV ondersteunt zowel voor de competitie
als voor de jeugd en recreanten. Mede hierdoor heeft
HBV voor het nieuwe seizoen als nieuwe hoofdtrainer
Dennis Lens kunnen aanstellen. We gaan voor een
succesvol seizoen.
De sponsorcommissie kan trouwens nog steeds
versterking gebruiken voor het zoeken van aanvullende
sponsoractiviteiten.

Spelen in de komende maanden
De examenperiode voor de Copernicusschool is
aanstaande. Betekent dat het achterste zaalgedeelte,
banen 7, 8 en 9, zal worden gebruikt door de school
voor examens. Van woensdag 19 april tot woensdag
24 mei zijn dus alleen banen 1 t/m 6 beschikbaar.
Er is besloten om de hal weer open te stellen gedurende
de zomerperiode voor vrij spelen. Speelavond wordt de
dinsdagavond. Nadere informatie over de exacte data
volgt. Natuurlijk zijn ook zijn vrienden, kennissen,
familie, buren weer welkom.
Jeugd Commissie
Jeugd Introducéetoernooi
Op zondag 2 april is het jeugd introducéetoernooi
gespeeld. Badmintonners van zowel de jeugdcompetitie
als van de dinsdag en vrijdag namen vrienden of
familieleden mee voor een aantal potjes shuttlen. In 3
poules werd enthousiast gestreden om de paashazen.
Gezellig en sportief. Voor volgend seizoen rekenen we
op nog veel meer deelnemers. En voor de introducées:
kom je snel nog een keer badmintonnen ?

Voorzitter gezocht!!
Na de ALV van 1 maart jl. is het bestuur versterkt met 2
leden waaronder een secretaris. Het dagelijks bestuur
(secretaris + penningmeester) nemen op dit moment
ook de voorzitterstaken op zich. Maar het zou ’t mooist
zijn wanneer iemand HBV echt als voorzitter kan
vertegenwoordigen. We zijn dus nog op zoek naar een
voorzitter, liefst uit de competitie-hoek.
Aanmelden kan via secretaris@hoornse-bv.nl of op de
speelavond zelf bij één van de bestuursleden.
Het bestuur bestaat nu nog uit de volgende leden:
• 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

Enthousiaste deelnemersbij het Jeugd Introducée toernooi

Jeugdcommissie zoekt versterking
We organiseren met veel enthousiasme de activiteiten
voor de jeugd bij HBV. Omdat we maar met z'n tweeën
zijn kost het ons wel wat veel tijd en kunnen we niet
alles doen wat we van plan waren. Kom jij ons helpen
volgend seizoen? De beloning is rijk: het enthousiasme
van de jeugd op de badmintonbaan geeft energie. Neem

gerust contact op met Sander Meester of Remco
Schipper (jeugdcommissie@hoornse-bv.nl)
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Recreanten Planning evenementen
Klaverjasavonden zijn op de laatste vrijdagavond in de
maand, aanvang 20:00 in de HBV kantine.
De eerstvolgende is op vrijdag 26 mei.
Pokeravond is in de maak: vrijdag 12 of 19 mei óf 9
juni. Houd de mail in de gaten.
Het jaarlijkse Bedrijventoernooi is weer succesvol
verlopen, er werd gespeeld op 2 vrijdagavonden in
maart.
Op 2 avonden in maart heeft HBV een groep
taalcursisten ontvangen voor een badmintonles. Op
deze wijze hebben de cursisten een opstapje naar
nieuwe contacten en oefenen ze de taal. En hopelijk zijn
ze na deze ervaring enthousiast om verder te gaan met
badminton.
Zaterdag 1 april zijn de Recreanten
clubkampioenschappen gespeeld. Het toernooi begon
om 11:00 uur en na veel spannende partijen werden de
finales zo rond de klok van 18:00 gespeeld. Na de
prijsuitreiking werd Peter Veenendaal namens het
bestuur nog eens in het zonnetje gezet voor zijn
jarenlange bewezen diensten op vrijwillige basis als
trainer voor startende recreanten. De dag werd
afgesloten met een prima Chinees buffet en een
spontane karaoke avond in de kantine…

De clubkampioenen Recreanten van 2017

Tot slot: zaterdag 8 april werd het WFBC eindtoernooi
gespeeld, HBV is winnaar geworden in poule A.
Proficiat!

Van de Technische Commissie
Gezocht: scheidrechters
Omdat HBV in de bondscompetitie meedraait zijn we
verplicht om een scheidsrechter namens HBV af te
vaardigen. Tot op heden hebben we hier nog niemand
voor. Dit betekent dat we als club zijnde een boete
hiervoor krijgen. Deze boete bedraagt voor de club
1000 euro, leveren we een scheidsrechter dan
ontvangen we 25 euro. Daarom zij we dringend op zoek
naar een scheidsrechter die wil uitkomen namens HBV.
Wat wordt er van je verwacht?
Je zult de opleiding tot referee bij de bond volgen
(uiteraard wordt dit betaald door de vereniging). De
opleiding bestaat uit twee delen. De eerste module is op
papier, bij de tweede module loop je stage bij een
referee.
Zodra je geslaagd bent wordt je uitgenodigd om
wedstrijden zelf te gaan scheidsen. Dit kunnen
competitiewedstrijden zijn maar ook wedstrijden op
toernooien. Je moet minimaal 5 wedstrijden in een
seizoen fluiten. Vanuit de bond krijg je hiervoor
kilometer vergoeding.
Wat krijg je hiervoor terug?
Uiteraard de eeuwige dank van HBV! Maar buiten dat
wordt de opleiding vergoed en mag je contributievrij
spelen bij HBV.
Lijkt het je wat? Aarzel niet en neem gerust contact met
één van ons op voor meer informatie! Hieronder links
naar meer informatie:
• informatie over de opleiding
• meer informatie over de opleiding en de
structuur
• informatie over de onkostenvergoeding
Vriendenloterij
Tijdens de ALV van woensdag 1 maart j.l. werd er
gevraagd of we de vriendenloterij niet weer een impuls
kunnen geven. Om dit te kunnen doen zijn we op zoek
naar 4 mensen die bereid zijn om tijdens 1 avond, in de
kantine, te willen helpen met bellen.
We kunnen je hulp goed gebruiken!! Je kunt je opgeven
door een mailtje te sturen naar
tc.hoornsebv@gmail.com.
Zet vast in je agenda: Op zaterdag 2 september wordt
een gezamenlijk team-toernooi georganiseerd voor
competitie + recreanten.
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