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Seizoen 2017-2018  
 

In deze nieuwsbrief vind je onder andere de notulen van de Algemene Ledenvergadering, 

ontwikkelingen voor een nieuwe sporthal in Soest en een artikel over de training. 

 

 

Algemene ledenvergadering (ALV) 2017-2018 
Op donderdag 26 oktober was de ALV. Deze keer waren we te gast bij onze sponsor “de Eetvilla” in 

Soest.   

Buiten de bestuursleden zelf waren 11 leden aanwezig. De notulen zijn gepubliceerd via onze 

website. Om de notulen te kunnen openen het je een wachtwoord nodig. Deze staat aan het einde 

van dit artikel vermeld. 

 

Link naar notulen ALV 2017-2018. 

Document openen met: Selby1931969 

 

De Willaert 
Er is in de gemeente veel te doen over een nieuw te bouwen sportzaal in Soest, die ook voldoet aan 

de eisen van NOC*NSF. Verschillende locaties zijn onderzocht. Twee zijn er vooralsnog overgebleven. 

Beukendal (bij politiebureau) 

Dorpstreek (tegenover het Idea gebouw, waar nu de skatebaan is) 

 

Maandag 20 november is er door de gemeente een informatieve bijeenkomst in de Willaert. 

 

 
 

 

  

http://www.bcselby.nl/notulen-alv-2017/
http://selby.mmnt.nl/


Trainen – enquête  
Het ledenaantal is in de afgelopen weken toegenomen. Voornamelijk bij de jeugd is er veel animo 

voor badminton.  

Ook bij de senioren zijn er in het afgelopen jaar en in het huidige speeljaar nieuwe leden bij 

gekomen. En deze nieuwe leden willen natuurlijk graag hun kennis en kunde van onze sport snel 

eigen maken of verbeteren. 

Gevolg is wel dat de training best druk wordt. Zowel de jeugdtrainingen op woensdag als de 

seniorentraining op maandag worden zeer goed bezocht. En dat is goed nieuws! 

 

Het bestuur houdt samen met de trainers de ontwikkeling van alle trainingen nauwlettend in de 

gaten. Als we hier op moeten bijsturen, door bijvoorbeeld een extra trainingsuur, of avond te 

organiseren, dan staan we hier voor open. 

 

Voor we allerlei veranderingen gaan doorvoeren willen we graag dat het draagvlak daarvoor zo groot 

mogelijk is. Hiervoor willen we graag jullie mening horen over de huidige situatie, de verbeterpunten, 

de goede punten, en hoe jullie de invulling van de training graag zelf zien. 

In november zal je hier een enquête voor ontvangen. Het verzoek is aan alle leden om deze in te 

vullen. Ook als je nu niet de training volgt! De mening van een ieder vinden wij erg belangrijk, want 

een aanpassing in bijvoorbeeld speeldagen of uren, of een aanpassing in inhoud (beginners training, 

gevorderden training,..) heeft gevolgen voor iedereen. 

 

Speel wat vaker! 
De donderdag is ook een vaste speelavond. Van 20.00 tot 22.00 kan ieder seniorlid vrij spelen! En het 

is niet alleen voor de beste spelers,… iedereen is welkom op donderdag. Ook als je net bent 

begonnen met het spel. Als je ook wilt komen, laat het dan weten. We voegen je dan toe aan de 

WhatsApp groep. 

De gevorderde jeugdspelers zijn ook welkom, mits er toestemming is van de ouders én van de trainer 

om op donderdag te komen spelen. 

 

Noteer in je agenda!! 
5 januari bowling toernooi 

15 juni  BBQ 

 

Ouder-kind toernooi 
Het was een geweldig succes! 

Dit toernooi zal een jaarlijks terugkerend evenement worden Dus noteer vast in je agenda. 

Eerste zondag van de herfstvakantie = Kind-Ouder toernooi BC Selby  

 

Zie onze website voor foto’s van de dag en van de winnaars.  

http://www.bcselby.nl/kind-ouder-toernooi-2017/  

 

  

http://www.bcselby.nl/kind-ouder-toernooi-2017/


Onze sponsors 

 

                                     

 

 
 

 

 

 

  

http://www.haicotweewielers.nl/
http://eetvilla.nl
http://www.bowlingoverhees.nl/
http://www.wasiel-steitner.nl/
http://www.dijsselbv.nl/
https://www.intersport.nl/soest/

