Januari 2019

Uitnodiging meekoersen met het bestuur
In plaats van een tussentijdse ALV dit voorjaar,
organiseren we als bestuur een avond waarop we
graag met jullie als leden in gesprek willen over
onderwerpen die je bezighouden binnen HBV.

Van het bestuur
Onze vereniging bestaat dit jaar 50 jaar!
Op zondag 6 januari was er een gezellige
Nieuwjaars-inloop, voorafgaand aan een wedstrijd
van team 1. Mooi om zo samen het jubileumjaar in
te luiden. Van de Nieuwjaarsinloop willen we een
traditie maken , we hopen dat er volgend jaar nog
veel meer leden meedoen.
Acties
Zowel aan de Grote Clubactie als aan de belactie
van de Vriendenloterij is volop meegedaan, en
met een fantastisch resultaat: bij elkaar zo’n €
1200,= die we hebben bestemd voor een klinkend
jubileumfeest. Hartelijk dank aan iedereen die zich
hiervoor heeft ingezet!
De Vriendenloterij heeft nog een extra cadeau
gegeven aan HBV: 2 bankjes om neer te zetten
tijdens wedstrijden-toernooien, of – als we
daarvoor toestemming krijgen – buiten voor de
hal.

Bij deze ben je uitgenodigd:

Bijeenkomst Leden in gesprek met het
bestuur
op dinsdagavond 19 maart a.s. 20.00 uur in de
kantine.
Om jullie belangstelling te polsen en onderwerpen
op te halen, ontvangen alle leden via de mail een
digitale link naar een eenvoudige peiling.

Vacature algemeen bestuurslid
Joy Duinmaijer heeft haar zetel als algemeen lid
tussentijds beschikbaar gesteld. We zouden dit
heel graag snel weer ingevuld hebben, want er is
wel genoeg te doen. Wil je weten wat het
inhoudt? En wil je een bijdrage leveren? Meld je
dan aan bij 1 van de bestuursleden.

Bestuur HBV 2018-2019:

Volgende ALV op donderdag 29 augustus
Het bestuur heeft in de vorige ledenvergadering
toegezegd om goed te monitoren hoe de
vereniging er voor staat. Zoals het nu gaat zijn we
op koers en is er in maart geen ALV nodig voor het
opnieuw vaststellen van de contributiebedragen.
We houden financieel de vinger goed aan de pols,
omdat o.a. door het niet-doorgaan van enkele
toernooien de inkomsten wat achter kunnen
blijven. Op de ALV van 29 augustus presenteren
we de jaarrekening 2018-2019 en de begroting
voor het nieuwe seizoen.
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Competitie
Het competitieseizoen is bijna verspeeld, onze
eerste team heeft zich geweldig neergezet met
een plaatsing in de kampioenspool, we zijn enorm
trots! HBV3 en HBV6 maken nog kans op de titel.
Als dat lukt is HBV in het nieuwe seizoen in élke
categorie met een team vertegenwoordigd.
Bij de jeugd zijn J1 en J2 nog in de running voor de
winst. Als er kampioenen uitrollen, worden die
natuurlijk in de bloemetjes gezet. Volg de laatste
standen op de website.

Toernooien
Op zaterdag 12 januari was de hal gevuld met het
Scholierenbadmintontoernooi. ‘s Ochtends
speelden de duo’s uit groep 5-6 en ‘s middags
groep 7-8. Het was een goed lopende, leuke en
sportieve dag. Er kwamen gelijk nieuwe
aanmeldingen van proeflessen voor jeugdleden.
Tot en met eind februari geven we met onze
enthousiaste vrijwilligerstrainers nog lessen bij
een aantal basisscholen.
Zaterdag 19 januari was het HBV Open Mix
toernooi voor recreanten, met een goedgevuld
deelnemersveld. In twee van de drie poules werd
bovendien een HBV-duo de winnaar. Met
afsluitend een heerlijk Thais buffet was het weer
een geslaagd evenement.

weinig ruimte en tekort aan mensen om dit te
organiseren.
Dat geldt ook voor het traditionele
Bedrijventoernooi, we hebben besloten om dit
een jaar over te slaan en te peilen wat het animo
volgend seizoen is.

Website HBV
Op de website vind je ook het laatste HBV-nieuws
en de planning van activiteiten en toernooien.
Suggesties, opmerkingen of meehelpen met het
opbouwen van de site? Laat het weten aan Rico
Klaassen Bos (evt. via hbvweb@gmail.com).

Jubileumviering weekend 13-14 april
De jubileumcommissie (Rico, Mandy, Iris, Irene,
Dick, Remco) is druk bezig met het samenstellen
van een geweldig feestprogramma. Dit is
natuurlijk voor leden en oud-leden, maar we
richten ons ook op nieuwe leden, met een
“gouden” Open Dag op zondag 14 april.
Binnenkort wordt het complete programma van
de jubileumviering gepubliceerd. Als je wilt helpen
met ideeën of praktische zaken, graag! Neem dan
contact op met één van de leden van de
jubileumcommissie.

Op 23-24 februari a.s. staat het Hoorn Open voor
de competitiespelers gepland.
En op 2 en 3 maart vindt het jaarlijkse Junior
Master toernooi plaats. Het idee om dit in
hetzelfde weekend te combineren met het Open
Jeugdtoernooi (verplaatst van oktober) hebben we
helaas los moeten laten. We hebben daarvoor te
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