
  

 

Nieuwsbrief nr.4 

 

3 juni 2018 

 
 

Seizoen 2017-2018  
 

Laatste nieuwsbrief van dit seizoen met onder andere informatie over de zomerstop, de trainingen 

voor volgend jaar, zaaltijden, je jaarlidmaatschap, de BBQ, het jeugdkamp en de opendag in 

september. Veel korte berichtjes dus deze keer. 

 

Openingstijden en dagen 
Op 13 juli 2018 is de laatste speeldag voor dit seizoen. Daarna sluiten we de deuren om na de 

zomervakantie op maandag 27 augustus weer uitgerust te starten. 

In de zomervakantie is BC Selby dus gesloten. 

 

Voor de senioren stopt de training jaarlijks eind mei. Dit betekent dat vanaf maandag 4 juni tot en 

met donderdag 12 juli de zaal vanaf 19.30 open is voor vrij spelen. 

De jeugd speelt en traint gewoon ongewijzigd door tot 13 juli. 

 

Let op: vrijdag 8 juni is de zaal gesloten wegens het jeugdkamp. 

 

Training seizoen 2018-2019 
Jeugd: 

We hebben in het afgelopen seizoen een flink aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Een gevolg 

hiervan is dat de trainingsgroepen groter zijn worden. In overleg met de trainers is besloten dat we 

voor de jeugd een extra uur training organiseren op de woensdag van 15.00 tot 16.00.  

Volgend seizoen zijn er dus 3 trainingsuren voor de jeugd. De indeling van de 3 groepen staat nu nog 

niet vast en zal de trainer nog bekend maken.  

 

Senioren: 

Ook bij de senioren is in het afgelopen seizoen het ledenaantal toegenomen. De donderdagtraining 

blijft voor komend jaar gehandhaafd. De huidige donderdag groep blijft op de donderdag trainen en 

spelen. Nieuwe leden in het komende jaar worden ingedeeld in de donderdagtraining.  

 

Vrijspelen mag ieder seniorlid op maandag en donderdag vanaf 20.30 uur. 

 

Zaaltijden seizoen 2018-2019 
In onderstaand schema is de jaarplanning weergegeven van de openingstijden. 

Afwijkend ten opzichte van voorgaande jaren is dat we géén trainingstijden wijziging in de loop van 

het seizoen. Het schema geldt voor het gehele speeljaar 2018-2019.   

 

 

 

http://selby.mmnt.nl/


Dag Groep Opening Sluiting Aard van gebruik 

          

maandag S 19.30 22.00 Training tot 20.30, daarna vrij spelen 

woensdag J 15.00 18.00 3 groepen van 1 uur, training 

donderdag S en 15+ 19.30 21.30 Training tot 20.30, daarna vrij spelen 

vrijdag A 19.00 21.00 Jeugd competitietraining 20.00, daarna vrij spelen 

zondag   10.30 13.00/14.00 competitie (september t/m januari) 

          

     J = jeugd 

S = senioren 

15+ = gevorderde (competitie) jeugd vanaf 15 jaar 

A = alle leden 

  

Je lidmaatschap bij BC Selby  
Omdat we in de afgelopen 2 jaar erg veel nieuwe leden hebben mogen verwelkomen worden een 

aantal regels omtrent het lidmaatschap nog een keer vermeld. Alle informatie over het lidmaatschap 

vindt u ook op onze website: http://www.bcselby.nl/lidmaatschap/  

 

- Lidmaatschap is voor tenminste 1 jaar 

- Opzegging moet schriftelijk voor 1 april van het lopende seizoen 

- Contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni 

- Contributie wordt via automatische incasso geïnd (begin september) 

 

Het totaal aantal leden eind 2017-2018 was net onder de 100. We hopen komend seizoen het 100e 

lid te mogen verwelkomen!  

 

Activiteiten 
Jaarlijkse BBQ (senioren): 

15 juni is het slotfeest met een BBQ. Informatie nogmaals toegevoegd in de mail. 

Inschrijven kan nog bij Marco Rietveld. 

 

Het jeugdkamp YMCA: 

Vorig jaar heeft de jeugd het seizoen afgesloten met een kamp bij de YMCA in Leusden. Dit was een 

enorm succes wat dit jaar dus herhaald wordt. Jeugdkamp is komend weekend (8 tot en met 10 juni) 

 

Opendag september 2018 

Het seizoen is dan net begonnen, dus we kondigen het nu alvast aan. De datum is bij ons nog niet 

bekend, maar Idea heeft jaarlijks op zaterdag in de eerste week van september een open dag. Hier 

doet BC Selby ook jaarlijks de deuren voor open! 

De eerste zaterdag is 1 september. Of dit ook de open dag datum is, is nog niet bekend. Wel alvast de 

oproep aan jullie om hier rekening mee te houden. Een open dag met Selby leden in de zaal is altijd 

een goede promotie voor de vereniging.   

 

Iedereen alvast een fijne vakantie en mooie zomer toegewenst! 

http://www.bcselby.nl/lidmaatschap/


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/

