Mei 2019

Communicatie: Nieuwsbrief vaker uitbrengen en
ook prints in kantine ophangen
ophange / neerleggen, met
korte berichten na bestuursvergaderingen. Vraag:
lever ook zelf stukjes aan en wie helpt ons de
volgende Nieuwsbrieven snel in elkaar te zetten?

Jubileum nieuws: HBV ontvangt
29 juni koninklijke erepenning
We kunnen trots zijn op onze vereniging! Ter
gelegenheid van ons 50-jarig
jarig bestaan reikt
burgemeester Jan Nieuwenburg namens koning
Willem-Alexander
Alexander een koninklijke erepenning aan
ons uit.. Dit gebeurt tijdens het jubileumfeest op
29 juni a.s. HBV ontvangt deze penning vanwege
de betekenis van onze club in de Hoornse
gemeenschap door de jaren heen, en onze
bijdragen aan o.a. het scholierenbadminton en het
project Sportimpuls in de Grote Waall 2015-2017.
2015

Contributie & financiën: té grote verschillen
tussen enkele spelersgroepen en contributies iets
aan de hoge kant in vergelijking tot de regio; op de
ALV van 29 augustus a.s. doet het bestuur een
voorstel voor aangepaste contributies voor alle
spelersgroepen.
Werving
erving & behoud nieuwe leden:
leden uitwerking
ideeën over jubileumactie, zichtbaarheid in de
stad door flyers, sandwichborden, demo’s tijdens
zondagse bootcamp augustus, digitale bord entrée
Hoorn.

Wacht niet, meld je aan vóór 21 mei!
De jubileumviering komt dichterbij, het
jubileumteam is druk bezig met het regelen van de
d
festiviteiten en we willen graag weten op hoeveel
feestgangers we kunnen rekenen. Inmiddels is er
e
ook de nodige publiciteit
liciteit aan gegeven. Voor alle
info over het programma en om je aan te melden,
kijk op: jubileumhbv@gmail.com.

Uitkomsten ledenbijeenkomst 19 maart
Uit alle geledingen waren dinsdagavond 19 maart
HBV-leden aanwezig voor gesprek met het
bestuur. Dit gebeurde aan de hand van 5 thema’s.
Zo’n 20 mensen namen deel en er was veel
inbreng, zowel
el zorgpunten als goeie ideeën.
Het bestuur heeft “van woorden naar daden” de
komende tijd standaard op de agenda staan.
Bij dee uitwerking van punten die door de leden als
belangrijk zijn aangegeven, zullen we als bestuur
een beroep doen op een ieder. Want alleen dan
kunnen we samen ook écht verbeteren.

Accommodatie: er moet een centraal
centra punt zijn
waarop meldingen gedaan kunnen worden over
defecten en klachten over bijv. schoonmaak.
Dit kan bij dee kantinecommissie:
kc.hoornsebv@gmail.com
We zetten deze meldingen dan door naar de
school, schoonmaak- of reparatiebedrijf. Ook
willen we regelmatig een inspectierondje lopen
samen met de school. Wie meldt zich
zic als
technische man/vrouw om dit op zich te nemen?
Trainingen: het is nodig om een lijn, bredere visie
hierop uit te zetten. Graag jullie input!
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Van de voorzitter

Geslaagd buddy-toernooi zondag 7 april

Vorig jaar ben ik voorzitter geworden van de
Hoornse Badminton Vereniging. We hebben in
korte tijd al veel bereikt met de verschillende
commissies en het inkaderen van processen.
Gelukkig zit er een bestuur dat er alles aan wil
doen om HBV in goede banen te leiden op een
positieve manier. Ik denk dat we daar op dit
moment goed in slagen. Hier hebben wij natuurlijk
ook alle leden voor nodig. Wij blijven vragen om
feedback aan de leden en horen graag van
iedereen waar we wat kunnen verbeteren of wat
we juist al goed doen.
Helaas ben ik na mijn aanstelling als voorzitter wat
van het podium verdwenen vanwege
gezondheidsproblemen. Het gaat gelukkig wat
beter en ik hoop in de zomer mijn taken weer op
te kunnen pakken zodat ik weer actief te zien ben
op de club. Verder is het bestuur en de
aangewezen commissie nu volop bezig met het
plannen van ons 50 jarig jubileum feest van 29
Juni. Ik ga er vanuit dat het erg druk gaat worden
en dat de hele historie van deze club goed
zichtbaar zal zijn op deze mooie dag. We hebben
mooie verassingen in petto waar je zeker bij wilt
zijn!

Op 7 april is het Buddy badminton toernooi weer
gespeeld. 25 jeugdleden kwamen met een
vriendje, ouder, grootouder, broer of zus voor een
gezellig en sportief evenement.

Na een geslaagd toernooi, waarbij plezier in
bewegen voorop stond, werden de winnaars van
iedere poule verrast met een prijsje dat paste bij
de naderende paasdagen; een lekkere
chocoladehaas.
met groet van de JC

Nieuwe TC aan de slag voor
seizoen 2019-2020

We zien elkaar in ieder geval 29 Juni.
Groetjes, Nick Eijssens

Bestuur HBV 2018-2019:
 Voorzitter: Nick Eijssens voorzitter@hoornse-bv.nl
 Secretaris: Anne de Valk secretaris@hoornse-bv.nl
 Penningmeester: Nils van Hoegee
penningmeester@hoornse-bv.nl
 TC.: Katja van Walstijn, tc.hoornsebv@gmail.com
 JC: Sander Meester jchoornsebv@gmail.com
 RC.: Carla Schouten
recreantencommissie@hoornse-bv.nl
 Algemeen lid: vacature

De TC is de afgelopen periode druk bezig geweest
met de voorbereidingen voor volgend seizoen.
Hierbij een update van onze bezigheden.
Nieuwe trainer
In de eerste plaats is er gezocht naar een nieuwe
trainer. Die zoektocht werd succesvol afgesloten,
toen wij Max Sibbald ontmoetten. Max is een
bekende trainer in badmintonland en heeft
ervaring op zowel topniveau als met het opzetten
van trainingen voor een gehele club.
Daarnaast hebben wij Serge Mayer bereid
gevonden om de coaching van team 1 op zich te
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nemen en Max te assisteren bij de trainingen. De
TC heeft voor het volgende seizoen dus een heus
trainers-duo aangesteld.

inschrijflijst in de kantine, dan bestellen we
gezamenlijk.

Kalender (zie ook www.hoornse-bv.nl)
Teamindeling
Een belangrijk actie van de TC is ieder jaar weer
het samenstellen van de teams. Ontzettend fijn en
bijzonder dat we inmiddels bij HBV op bijna alle
niveaus een team hebben, zodat iedereen op
zijn/haar eigen niveau kan spelen.
Midden april is een eerste voorlopige
teamindeling bekendgemaakt. Binnenkort
verwachten wij de teamindeling definitief te
maken. Ook de spelersbezetting van team 1 is
weer zo goed als rond en we gaan weer voor de
Kampioenspoule volgend seizoen!

3 – 23 mei Achterste zaaldeel gesloten
i.v.m. examens
10 mei Pokeravond 20:00 – 22:00 uur
14 mei Finales Clubkampioenschappen
recreanten
28 mei Bestuursvergadering
29 juni Jubileumfeest
8 juli Bestuursvergadering
13 juli t/m 25 augustus zomervakantie
Gedurende deze weken elke dinsdag
Zomerbadminton
19 augustus Lappendag
Vanaf deze week gewoon speelschema

Trainingen
Ook gaan we aan de slag met de trainingsindeling
voor volgend seizoen. De verwachting is dat de
dagen en tijden van de trainingen redelijk gelijk
gaan blijven. Het aanbieden van een training op de
donderdag, waarbij gevorderde recreanten samen
met competitiespelers kunnen trainen, hebben we
als zeer positief ervaren en willen we ook zo
doorzetten.

Donderdag 29 augustus
ALV 20:00 uur in de kantine van HBV

Stichting Topsport
De sponsoring vanuit de Stichting Topsport gaat
het tweede jaar in en als TC zijn we erg blij met de
samenwerking. Zo kunnen we wederom een extra
training organiseren op de vrijdagavond voor de
getalenteerde jeugd en de hoogste teams. De
Stichting Topsport vergoed ook de training voor de
hoogste teams op woensdag, dus dat is mooi
meegenomen voor de kas van HBV.

Clubkleding bestellen
Wil je komend seizoen ook spelen in het blauworanje clubshirt? Meld je wensen op de

In het kort: steeds vaker PIN betalen
Het PIN-betalen in de kantine wordt steeds meer
gebruikt. Voor toernooien en evenementen
(jubileumfeest) is een 2e PIN-apparaat
aangeschaft. We werken er naar toe dat vanaf de
start van het nieuwe seizoen voornamelijk met
PIN wordt betaald. Daarmee regelen we gelijk dat
de sleutelhouders nooit meer de verantwoording
hebben over grotere hoeveelheden kasgeld. Je
kúnt dan nog steeds contant betalen, maar alleen
met gepast geld.
Goed geregeld!

Veiligheid
In de kantine zijn een paar nieuwe artikelen
aangeschaft voor ieders veiligheid en verzorging
indien nodig: een verbandtrommel met inhoud,
een pleisterdispenser, een brandblusapparaat.
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