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Seizoen 2019-2020  
De derde nieuwsbrief van dit seizoen. En we kunnen zeggen, een bijzonder moment voor iedereen, 

en zeker ook voor de sport! Al 4 weken verplicht thuis zitten, en uitzicht op misschien wel nog 4 

weken voor we weer van onze favoriete sport kunnen genieten. 

Het bestuur wil iedereen veel goeds, en gezondheid toewensen. En voor diegene die zelf, in de 

familie, of in de directe omgeving, te maken hebben met de gevolgen van Covid-19 wensen wij veel 

sterkte toe in deze moeilijke periode. 

We hopen iedereen binnenkort weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten in de Willaert! 

 

In deze nieuwsbrief een paar updates over lopende zaken, zoals de huurverhoging, de verbouwing, 

het samengaan met TTV Overhees & TTV Shot. Verder ook een item over de ledenstand en de 

training voor volgend seizoen.  

 

Sportzaal de Willaert 
Het is momenteel erg stil vanuit de gemeente over de voorgenomen verbouwing van sportzaal de 

Willaert. De tekening is gereed. Daar heeft Selby een aanzienlijke bijdrage aan mogen leveren om tot 

een gezamenlijk beeld (tussen BC Selby en de tafeltennis verenigingen Overhees en Shot) te komen 

en dat in een officiële bouwtekening te verwerken. De aanbesteding zou nu rond moeten zijn, en de 

verbouwing zou dan voor de zomervakantie starten. Maar zoals er op dit moment heel veel stil staat, 

is er op dit vlak momenteel geen voortgang te melden. Hopelijk dat er snel duidelijkheid komt.  

 

Racketsport samenwerking 
Het is een feit dat de huur is opgezegd van sportzaal Orlando en dat de tafeltennisverenigingen 

Overhees en Shot daar na dit seizoen niet meer kunnen spelen. Orlando moet plaats maken voor een 

andere bestemming en de nu in Orlando spelende verenigingen worden elders ondergebracht. Dat 

zal in de Willaert zijn. Vandaar ook de ingrijpende en noodzakelijke verbouwing van de Willaert! 

 

Door het samenbrengen van deze 3 verenigingen zal er goed gekeken moeten worden naar de 

verschillende trainingsdagen, speel en competitie schema’s. En het is te verwachten dat iedere 

vereniging daar wel een concessie in moet doen, al is in de voorbespreking en analyse van de 

zaalbezetting al eerder gebleken dat er momenteel niet veel overlap is. De verwachting is dat we 

daar met elkaar uit gaan komen! 

Maar ook dit staat nu helaas stil. We zijn in afwachting van wat de gemeente gaat doen en de 

voortgang van de verbouwing.  

 

Familietoernooi & jeugdkamp 
Op de geplande datum mocht ons familietoernooi helaas niet doorgaan. Er was veel animo voor dit 

toernooi! En zodra het weer mag zullen we dit opnieuw gaan inplannen. Hopelijk nog voor de 

zomervakantie. 

Het zomerkamp bij de YMCA voor de jeugd is komen te vervallen. 

http://selby.mmnt.nl/


Huurverhoging de Willaert 
Het is groot in het nieuws geweest in de laatste maanden. De gemeente gaat de tarieven voor de 

huur van de binnensport zalen verhogen. En dan ook fors verhogen. Tot wel ruim 300% (in 2023). 

Dit heeft grote gevolgen voor de verenigingen in Soest die gebruik maken van deze binnensportzalen. 

Ook voor Selby zal dit niet zonder gevolgen blijven. 

 

De wethouder heeft onlangs een mail naar alle verenigingen gestuurd en aangegeven om de factuur 

voor de huidige huur nu niet te verzenden, maar pas over 3 maanden. We verwachten dat we de 

huur wel moeten betalen over de periode van leegstand (wegens de Covid-19 verplichte stop), maar 

dat we de rekening wat later ontvangen. En gezien de standvastige instelling van de gemeente over 

de verhoging, is onze verwachting dat we na de zomervakantie daar mee te maken gaan krijgen. 

 

We hopen dat we voor de zomervakantie hier duidelijkheid over krijgen! 

 

Trainers 
Onder voorbehoud van de zaalbezetting en afspraken die we hier over moeten maken met TTV 

Overhees en TTV Shot zijn er afspraken gemaakt met de trainers voor volgens seizoen. 

Edgar van Meggelen zal de training voor volwassenen verzorgen op maandagavond. 

En Edgar gaat ook weer een extra training verzorgen voor de competitie spelende jeugd op 

maandagavond. 

 

Oscar Ortlep heeft (helaas) aangegeven na dit seizoen te willen stoppen.  

We zijn al in gesprek met een mogelijke nieuwe trainer voor de donderdagavondgroep. Iemand met 

ruime ervaring als speler en als trainer! Zodra dit meer concreet wordt zullen we dit met jullie delen. 

 

Floris de Vegte wil weer graag de training voor de jeugd verzorgen. Vooralsnog is dat op vrijdag, maar 

mogelijk zal daar een andere dag/avond voor in de plaats komen als ook de tafeltennisverenigingen 

van de Willaert gebruik gaan maken. Zodra hier duidelijkheid over is zal dat met iedereen gedeeld 

worden. 

 

Ledenstand april 2020 
Zoals ieder jaar kijken we in april naar het aantal leden van de vereniging. Het is voor het bestuur 

altijd een spannende en belangrijke maand waarin we afspraken maken met trainers, de 

zaalbezetting, huur en inkoop van materiaal plaats vindt. Het aantal leden is bepalend voor al deze 

onderwerpen. 

Als vereniging zijn we licht gegroeid dit seizoen. De verenging telt momenteel ruim 70 leden, 

waarvan 22 jeugdleden.  

Helaas nemen we na heel veel jaar afscheid van onze meest trouwe leden. 

Leden van het eerste uur,.. Ik kan in de administratie niet vinden wanneer het 

is begonnen, maar samen zijn ze goed voor rond de 100 jaar lidmaatschap! 

Henk Gruyters en Roel Vernhout. Bedankt voor al deze mooie jaren! Jullie zijn 

altijd welkom om nog een keer langs te komen, of een keer te spelen!  



 

Competitieteam volwassenen 
Voor het competitieteam zijn we naarstig op zoek naar een 

mannelijke speler om het team compleet te maken.  

We komen nu één speler te kort!  

 

Twijfel je? Wil je meer weten? Heb je ooit met het idee gespeeld om 

in de competitie te gaan spelen? Laat het ons weten. Zonder jou 

kunnen we dit jaar geen volwassenen team mee laten spelen in de 

competitie. En dat zou jammer zijn toch? 

Dus laat van je horen!! 

 

Automatische incasso contributie seizoen 2020-2021 
De automatische incasso voor de contributie van seizoen 2020-2021 zal eind juli 2020 worden 

uitgevoerd.  

Op de website staan de nieuwe contributie tarieven, zoals die in de laatste algemene leden 

vergadering zijn vastgesteld. 

https://www.bcselby.nl/badminton-soest-informatie/  

 

Beëindigen lidmaatschap moet schriftelijk en voor 1 april.  Zie informatie op de website. Deze datum 

ligt al achter ons! 

 

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

           

https://www.bcselby.nl/badminton-soest-informatie/
http://eetvilla.nl
https://www.f-sports.nl/
http://www.bowlingoverhees.nl/

