
  

 

Nieuwsbrief nr.4 

 

14 juli 2019 

 
Seizoen 2018-2019  
De laatste nieuwsbrief van dit seizoen. In deze nieuwsbrief onder andere informatie over de 

trainingen in het komend seizoen, de open dag 2019, de algemene leden vergadering 2019 en een 

leuk jubileumcadeau  voor de jeugdspelers. 

 

Hiep hiep hoera…  
 

BC Selby bestaat 50 jaar. 6 april was een mooie zonnige 

zaterdag en zeer geschikt voor de boottocht met de senioren. 

Na een fantastische tour over het water, met 4 boten en 4 

kapiteins kunnen we zeggen dat dit een geslaagd uitje was. De 

ontvangst en het diner bij onze gastheer van de bowling 

Overhees was ook zeer goed, Iedereen kon tevreden en 

voldaan naar huis.  

 

 

Voor de jeugdspelers hebben we ook nog een leuks verrassing. Iedere jeugdspeler krijgt bij de start 

van het nieuwe seizoen een BC Selby badminton shirt met jubileum opdruk. Een speciale editie dus.   

 

Aan de ouders is gevraagd om de maat van hun kind door te geven zodat we de shirts in eens kunnen 

bestellen en we deze in september aan de jeugdleden kunnen uitdelen. 

 

Jeugdkamp seizoen 2018-2019 
Al een aantal jaar een groot succes bij de jeugdleden. Het zomerkamp BC Selby.  

Op vrijdagavond 12 juli zijn ze weer vertrokken naar de YMCA in Leusden waar ze tot zondag 14 juli 

zullen verblijven. Een evenement waar de leden die daar aan hebben deelgenomen nog lang over 

napraten.  

Hoewel er vrijdag overdag een enorme hoeveelheid water is gevallen, en de rest van het weekend 

ook niet echt droog is verlopen zal zeker weer een mooie tijd worden voor de deelnemers. 

 

 

http://selby.mmnt.nl/


 

Sander bedankt! 
Sander Bosma neemt afscheid als jeugdtrainer. Wijzigingen in zijn gezinsleven en wijzigingen in zijn 

werksituatie hebben tot dit besluit geleid. Het bestuur wil Sander enorm bedanken voor zijn jaren 

lange tomeloze inzet voor de jeugd. Niet alleen was hij trainer, maar ook daar buiten heeft hij talloze 

activiteiten voor de vereniging op zich genomen. Toernooien georganiseerd, jeugdkamp, competitie 

samenstelling, bestuur en ga maar door.  

 

Sander stopt niet met spelen. Hij speelt in het senioren mix team komend seizoen en zal ook nog in 

het bestuur blijven. Floris de Vegte zal zijn taal als jeugdtrainer overnemen.  

 

                             
Sander & Mariska Bosma 

 

Open dag BC Selby 2019 
De eerste zaterdag van september is traditioneel de open dag van Idea. Deze dag is voor Idea de start 

van het culturele seizoen en door het gehele gebouw zijn er activiteiten, demonstraties en 

workshops te volgen.  

En zoals ieder jaar zal ook Selby haar deuren openen en alle geïnteresseerden welkom heten in de 

Willaert sportzaal. Noteer vast in je agenda. Hij zou fijn zijn als je ook aanwezig bent.  

Zaterdag 7 september 2019 Open dag BC Selby. 

 

Zet alvast in je agenda…. Algemene leden vergadering 2019 
De algemene ledenvergadering 2019 staat gepand voor donderdag 31 oktober. 

 

Competitie seizoen 2019-2020 
Komend seizoen gaan we met 3 jeugdteams en 1 (mix) seniorenteam in de competitie spelen. 

 

We wensen alle spelers veel plezier.  

De prestaties van afgelopen seizoen waren top! De verwachtingen zijn dus hoog voor komend jaar. 

Succes allemaal! 

 

Wijziging speel- en trainingstijden 
Op maandag zal Edgar van Meggelen de gevorderden seniorentraining weer 

verzorgen. 

Op donderdag zal Oscar Ortlep weer de seniorentraining voor overige 

spelers verzorgen. 



 

Voor de jeugd vervalt de woensdagtraining. 

De reguliere jeugdtraining is verhuisd naar de vrijdag avond en wordt verzorgd door Floris de Vegte. 

Alle jeugdspelers/ouders zijn hier over geïnformeerd. 

 

Bij de start van het seizoen gaan we bij alle competitie jeugdspelers de behoefte navragen voor een 

extra training. We onderzoeken nog de opties. Mogelijk is er nog ruimte om een extra training van 45 

minuten op de maandag in te plannen (19:00 – 19:45). Voorafgaand aan de seniorentraining. Edgar 

zou dit dan kunnen verzorgen. Graag ontvangen we jullie feedback op dit idee. 

 

De Willaert 
Al jaren een onderwerp van gesprek. Althans, bij gemeente bestuurders. 

Onlangs is het bestuur BC Selby uitgenodigd bij de wethouder om van gedachte te wisselen over de 

nieuwste plannen van de gemeente over sportzaal de Willaert. 

 

Kort gezegd komt het nieuwe plan er op neer dat locatie Orlando zal verdwijnen. Daar wil de 

gemeente woningen bouwen. De verenigingen die nu gebruik maken van Orlando (Shot en Overhees, 

beide tafeltennis verenigingen) zullen dan elders moeten worden ondergebracht. 

De meest logische locatie is dan de Willaert. Maar dan moet de Willaert wel voldoen aan de 

voorwaarden van de tafeltennissers.  

 

Afgelopen week zijn de besturen van Shot, Overhees en Selby bij elkaar geweest om een eerste idee 

te krijgen of een samenwerking mogelijk is. En alle uitgangspunten zijn vooralsnog voor alle partijen 

gunstig uitgevallen. Eind augustus komen we weer samen om te kijken naar inhoudelijke eisen van 

beide sporten en verenigingen.  

 

Voor komend seizoen zal er niets veranderen. De planning is vooralsnog dat Orlando in de zomer van 

2020 zijn deuren zal sluiten en dat alle voorzieningen en verbouwing dan in die zomer wordt 

uitgevoerd zodat bij de start van 2020-2021 ook de tafeltennis wordt gehuisvest in de Willaert. 

 

Contributie seizoen 2019-2020 
Ons verenigingsseizoen start jaarlijks op 1 juli. 

De automatische incasso voor het nieuwe seizoen zal in juli worden gedaan. 

 

Fijne vakantie! 
We wensen iedereen een fijne vakantie.  

 

De eerste speeldag na de vakantie is: 

- Maandag 2 september 19:30 senioren training 

- Donderdag 4 september 19:30 senioren training 

- Vrijdag 5 september 18:00 jeugdtraining 

 

  



Onze sponsors (klik op logo om naar de website te gaan) 

 
 

 
 
 

http://eetvilla.nl
http://www.bowlingoverhees.nl/
https://www.f-sports.nl/

