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 Vanuit het bestuur
We beginnen met goed nieuws: dit seizoen hebben zich al 21 nieuwe
leden aangemeld bij HBV. Van harte welkom! Samen met de commissies
en vrijwilligers doen we ons best om iedereen uitdagende en
gevarieerde activiteiten te bieden. Heb je nog tips-ideeën of wil je
ook je bijdrage leveren, laat het ons weten!

Agenda
16-11: Senioren competitie
21-11: Bestuursvergadering
22-11: Pokeravond

Er zijn al weer heel wat wedstrijden verspeeld in de diverse competities
en voordat je het weet zitten we op de helft van het speelseizoen.
Meerdere HBV-teams en jeugdteams staan in hun divisie op een knappe
1e plaats. En HBV1 heeft in de Eredivisie gestreden voor een 4e
plaats halverwege, waardoor een plek in de kampioenspoule zeker is.
Daarmee is het eerste doel voor dit seizoen behaald, nu nog zorgen
dat een hogere eindplaats wordt bereikt.
Ondertussen draaien andere activiteiten ook volop. Een pluim voor de
organisatie van het zeer geslaagde Open Dubbeltoernooi op 12 oktober
en het lichtjestoernooi in Halloween-sfeer begin november. Daarover
lees je meer verderop in deze Nieuwsbrief. Intussen zijn wij als bestuur
aan de slag met een plan om de informatie en communicatie te
verbeteren. Ook houden we contact met de gemeente Hoorn en
andere verenigingen over de invulling van het zogeheten Sportakkoord,
waarin kansen liggen voor onderlinge samenwerking.

23-11: RSK
29-11: Klaverjassen
30-11: HBV – DKC
8-12:

HBV - Drop Shot

14-12: Senioren competitie
4-1:

HBV – Duinwijck

11-1:

HBV - BV Almere

18-1:

Recr. mix toernooi

Naast al dit goeie nieuws is er toch ook reden tot grote zorg bij de JC: het is heel hard nodig om de
activiteiten voor de jeugd een flinke stimulans te geven en HBV goed te presenteren op de Hoornse scholen,
zodat we steeds weer nieuwe jeugdleden aantrekken. We doen een dringend beroep op actieve leden en
ouders, juist nu we zo veel aanbod hebben om te trainen en te spelen is het belangrijk om bijv.
goed georganiseerde toernooien op te zetten. De JC heeft op een rij gezet bij welke activiteiten extra hulp
nodig is. Gaat de toekomst van HBV jou aan het hart? Aarzel dan niet en pak een taak op!

 Grote clubactie
De Grote Clubactie loopt nog: met onze jeugdleden halen we vast een prima bedrag op voor de aanschaf van
nieuwe leuke trainingsmaterialen. Alvast dank jullie wel! Loten kopen/verkopen kan nog tot 11 december,
dan vindt de trekking plaats voor geweldige prijzen en kunnen wij het eindbedrag bekend maken.
Ons doel voor dit jaar is: we graag onze leden willen voorzien van goed trainings-/speelmateriaal.
Steun dan onze vereniging door loten (€ 3,- per stuk) te kopen en maak zelf kans op € 100.000,-. Van ieder
lot gaat 80% rechtstreeks naar onze vereniging. Loten koop je eenvoudig via onderstaande link.
http://toolbox.clubactie.nl/HoornseBadmintonVereniging

Website: www.hoornse-bv.nl

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Badmintonvereniging-HBV-Hoornse-BV

 Vanuit de TC
Het eerste team van HBV heeft het weer uitstekend gedaan in de Eredivisie. Door een flitsende start dit
seizoen, met overwinningen op Amersfoort, Roosterse, Smashing en AMOR, stond HBV lange tijd bovenin in
de Eredivisie. Daarna werd tegen Almere en Drop Shot verloren, dus het werd toch even spannend. In de
beslissende wedstrijd tegen Velo stond plaatsing voor de Kampioenspoule op het spel. En het lukte: met 6-2
werd Velo verslagen en uiteindelijk werd de 4e plaats behaald in de 1e fase.
HBV start in de Kampioenspoule met 2 bonuspunten en speelt tegen de topclubs Almere, Duinwijck, DKC en
Drop Shot een dubbele competitie. Er staan dus nog 8 spectaculaire partijen op het programma vanaf eind
november, en deze wedstrijden worden thuis gespeeld:
- Zaterdag 30-11, 15:00 HBV – DKC
- Zondag 8-12, 13:30 HBV - Drop Shot
- Zaterdag 4-1, 15:00 HBV – Duinwijck
- Zaterdag 11-1, 15:00 HBV - BV Almere
Het programma is nog onder voorbehoud. Houd de website in de gaten.
Wij hopen dat alle leden onze toppers komen aanmoedigen bij deze 4 spannende thuiswedstrijden!
Daarnaast zijn team 5 en 8 op kampioenskoers!
De competitie is voor de andere teams ook bijna halverwege en vooralsnog ziet het er voor de meeste teams
erg goed uit!De trainingen van onze nieuwe trainer, Max Sibbald, hebben duidelijk z’n effect op de uitslagen
in de competitie. Team 5 was vorig jaar al kampioen geworden in de 5e divisie
(voormalig Hoofdklasse) en staat nu ook al weer bovenaan in de 4e divisie. Zouden
er twee promoties op rij mogelijk zijn?
Team 8 doet het uitstekend in de 6e divisie. Ze dachten aan Rackmindo de grootste
concurrent te hebben, maar ook dat team wisten ze met 7-1 opzij te zetten. Wie
weet zit er ook hier wel een kampioenschap in?

 Vanuit de KC
De samenstelling bestaat nog steeds uit Dave Veerman, Justin Jan Groen en Jessica
Ottenhoff.
We proberen de kantine in goede banen te leiden maar hebben hiervoor ook jullie
hulp nodig:
• We proberen het krijtbord bij te houden m.b.t. diverse activiteiten
• Er zijn ideeën om de kantine gezelliger aan te kleden;
• Er is vraag naar borrelnootjes en koeken; wij zullen hier aan werken
• Draai je bardienst en heb je nog geen IVA certificaat? Doe de test via https://www.nocnsf.nl/iva/doede-test. Het duurt ongeveer 10 minuten.
• Meldt mankementen in de kantine, hal en of kleedkamer aan ons
• Probeer de kantine netjes achter te laten zodra je weggaat
Heb je nog vragen of ideeën? Mail ons gerust op kc.hoornsebv@gmail.com

Website: www.hoornse-bv.nl

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Badmintonvereniging-HBV-Hoornse-BV

 Vanuit de JC
Dit jaar is er een poging gedaan om het Open Jeugdtoernooi plaats te laten vinden. Helaas heeft het dit jaar
opnieuw geen doorgang mogen vinden. Door volgend jaar tijdig de communicatie op te starten en
bekendheid te geven betreft dit toernooi hopen wij het toernooi nieuw leven in te blazen.
Ondertussen is de competitiejeugd ook al bijna halverwege het seizoen. Dit gaat met wisselend succes, maar
altijd met veel enthousiasme. Hoewel de J1 begon met een bezettingsprobleem, zijn we er gelukkig met
behulp van een pool aan invallers in geslaagd om voor de rest van het seizoen steeds een volledig team op
de been te brengen. De J2 en de J6 zitten in zware poules, maar weren zich kranig. De J3 draait bovenin mee.
Maar de koploper is erg sterk. Voor de J4 en de J5 is het jammer dat ze in een kleine poule zijn gepland,
waardoor ze minder wedstrijden spelen dan gebruikelijk. Volgend seizoen beter!

 Vanuit de RAC
Bij de recreanten is het seizoen goed op dreef. De trainingen zijn gestart en worden goed ontvangen.
Nieuwe leden leren de kneepjes van de sport op dinsdagavond van Eldert. Gelukkig hebben we een weer
een redelijk aantal nieuwe spelers mogen begroeten. Gevorderde spelers krijgen een pittige training op
donderdagavond van Maarten. Ook in de WFBC zijn de eerste wedstrijden gespeeld en het open
dubbeltoernooi van zaterdag 19 oktober was succesvol en gezellig. Dinsdag 5 november speelden we op
onze eigen avond een lichtjes toernooi. Een nieuwe ervaring: spelen in het donker met lichtgevende shuttles
en mooi uitgedoste clubleden. De foto’s staan op de website. Het rooster van de bardienst is tot de
kerstvakantie goed gevuld en we zijn blij dat ieder deze taak ook volgens afspraak vervuld. De nieuwe
procedure met het afsluiten verloopt goed.

 Vrijwilliger van de maand
In de vorige nieuwsbrief was te lezen dat wij graag vrijwilligers van HBV in het zonnetje willen zetten. In elke
nieuwsbrief zal er een vrijwilliger van de maand bekend worden gemaakt. Degene kan bij een van de
bestuursleden een bonnetje ophalen voor een heerlijke teamschotel. De vrijwilliger van de maand november
is: RICO KLAASSEN BOS! Rico zet zich al voor een zeer lange periode in voor de club. Hij heeft zich vroeger
ingezet voor de jeugd en is bestuurslid geweest. Nu zet hij zich onder andere in voor het 1e team, verzorgt hij
de website en Facebookpagina. Rico ontzettend bedankt voor alle inzet al deze jaren!

Website: www.hoornse-bv.nl

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Badmintonvereniging-HBV-Hoornse-BV

 Communicatie
Tijdens de ALV in augustus jl. is de communicatie commissie in leven geroepen, omdat wij het belangrijk
vinden dat iedereen in de omgeving Hoorn op de hoogte is van onze vereniging. De dames van de commissie
(Tjeska en Mandy) houden zich bezig met de externe promotie van de club. Achter de schermen wordt er
met behulp van Angelique Achthoven een communicatieplan geschreven. Hierbij wordt HBV en badminton
in het algemeen onder de aandacht gebracht en worden er interventies bedacht om onze club te versterken.
Vanaf januari 2020 zal er op verschillende acties uitgezet worden, zoals Social Deal, de jeugd sportpas en
Bring your friend acties. Daarnaast zijn wij nu al online zichtbaar, dus volg ons op Facebook via "Hoornse
Badminton Vereniging" en/of op Instagram via "@Hoornsebv" en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen
binnen de club.
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