ALV
Noteer vast in je agenda dat de ALV
(Algemene Ledenvergadering) op woensdag
1 maart 2017 vanaf 20.00 uur wordt gehouden.
De voorzitter en secretaris stappen uit het bestuur en
dus worden er kandidaten gezocht voor beide functies!
Aanmelden kan via secretaris@hoornse-bv.nl of op de
speelavond zelf bij één van de bestuursleden.
Let wel: als deze functies niet vervuld worden is het
bestuur vleugellam en kunnen geen belangrijke
beslissingen worden genomen of zaken worden
aangegaan met financiële consequenties zoals
contracten met trainers of sponsors.
Dus verras het bestuur met massale aanmeldingen!
Voor wie het nog niet weet ….
Het bestuur bestaat nu nog 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
Gezocht
Enthousiaste ouders en leden (16+) die graag mee
willen helpen met de jeugdbadminton 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)
Jeugd Badminton Evenementen Kalender
Zondag 12 februari 09:00-18:00 Jeugd
Clubkampioenschappen
Inschrijving start binnenkort. Houd je mail
(van jc.hoornsebv@gmail.com) in de gaten.

Recreanten Planning evenementen
Vrijdag 24 feb klaverjasavond 20:00 HBV kantine
Dinsdag 7 maart “hussle” uurtje 20:00 – 21:00
Vrijdag 10 maart pokeravond 20:00 HBV kantine
Vrijdag 31 maart klaverjasavond 20:00 HBV kantine
Dinsdag 4 april : “hussle” uurtje 20:00 – 21:00
Zaterdag 8 april eindtoernooi WFBC competitie
Zaterdag 15 april clubkampioenschappen
Gezamenlijk toernooi competitie en recreanten,
aansluitend avondwedstrijd van HBV 1 Datum nog
plannen
Van de Technische Commissie
De competitie is op zijn einde gelopen. Team 2 en 3
zijn kampioen geworden. Team 1 speelt op 11 februari
zijn laatste wedstrijd, maar heeft het helaas niet gered
om op de 9e plek te eindigen. Volgend jaar komt het
eerste team dus hoogst waarschijnlijk weer uit in de 1ste
divisie. Alle andere teams hebben zich mooi weten te
handhaven wat betekent dat we volgend seizoen in elke
divisie een team hebben.
Nu de competitie is afgelopen gaan we weer snel aan de
slag met de teamopstelling voor volgend seizoen. Ieder
competitielid ontvangt weer de vraag of ze volgend jaar
competitie willen spelen en wat hierbij de eventuele
wensen zijn. Als er bij de recreanten mensen zijn die
misschien ook competitie willen spelen volgend jaar
dan zijn ze uiteraard van harte welkom. Voor meer
informatie kunnen jullie mailen naar:
tc.hoornsebv@gmail.com
Vacature TC: Mylene heeft aangegeven volgend
seizoen te stoppen in de TC. We zijn heel hard op zoek
naar een vervanger voor Mylene. Vind je het leuk om
mee te denken over bijvoorbeeld de teamopstelling, de
trainingstijden of activiteiten rondom de
wedstrijden? Kom dan voor meer informatie naar Rico,
Roger of Katja.
Tenslotte …….
Zoals jullie zien zijn er leden nodig om posities te
bemensen maar (en misschien wel vooral) ook ouders
wordt gevraagd de vereniging te ondersteunen door zich
aan te melden voor een functie in het bestuur of
commissie. Dat maakt een vereniging!

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

