
  

 

Nieuwsbrief nr.4 

 

5 juli 2020 

 
Seizoen 2019-2020  
De laatste nieuwsbrief van dit seizoen. In deze nieuwsbrief belangrijke informatie over de training, 

speeldagen, contributie en de sportzaal. Een aantal onderwerpen overlappen met elkaar, dus lees 

alles als je volledig op de hoogte wilt zijn van alle ontwikkelingen. 

 

Sportzaal de Willaert 
In de vorige nieuwsbrief werd nog gezegd dan het behoorlijk stil is rond de verbouwing. Maar 

inmiddels zijn we 3 maanden verder en is de verbouwing vol in gang. De sloopwerkzaamheden zijn 

grotendeels afgerond en de eerste contouren van hoe het er uit komt te zien worden zichtbaar. Op 

onze website staan een paar foto’s van een aantal weken geleden. Onderstaand een paar foto’s van 

4 juli 2020. 

 

  

   
Verbouwing de Willaert juli 2020 

 

Na de verbouwing wordt er ook een compleet nieuwe vloer in de Willaert sportzaal gelegd!  

 

Meer foto’s op de website: https://www.bcselby.nl/  

 

  

https://www.bcselby.nl/
http://selby.mmnt.nl/


Speeldagen jeugd 
Met ingang van september verhuist de jeugdtraining naar de woensdag. De eerste groep traint van 

18:00 tot 19:00, en de tweede groep traint van 19:00 tot 20:00. Deze wijziging is een direct gevolg 

van het verhuizen van de tafeltennis naar de Willaert.  

De extra training op maandag voor jeugdcompetitiespelers blijft wel bestaan (19:00 – 19:45). 

 

Het vrijspelen, zoals dat de afgelopen jaren op vrijdag was, komt te vervallen. Spelen/vrijspelen 

wordt wel nu een onderdeel van de training. 

 

Voorstellen nieuwe trainer: Eric Wanjon 
Voor het seizoen 2020-2021 zal Eric Wanjon een aantal trainingen gaan verzorgen.  

 

Eric Wanjon hebben we bereid gevonden om de jeugdtraining op woensdag te verzorgen. Ook zal 

Eric op de donderdag de volwassenen training verzorgen. 

 

Eric is 59 jaar en heeft veel badminton ervaring. Zowel als speler (tot 3e klasse landelijk) en als trainer 

B bij verschillende verenigingen, waar hij zich vooral richtte op de hogere teams. Eric heeft ook 5 jaar 

als docent bij de badmintonschool trainersopleidingen verzorgd.  

Eric is woonachtig is Soest en wil graag zijn steentje bijdragen in het verenigingsleven van Selby. Hij  

is klaar om een nieuwe sportuitdaging bij Selby aan te gaan.  

 

    
Eric Wanjon 

 

Floris de Vegte 

Wegens persoonlijke omstandigheden was Floris niet beschikbaar bij het tot stand komen van de 

zaalhuurverdeling en afspraken voor het verzorgen van training. Inmiddels zijn de omstandigheden 

voor Floris verbeterd en mogelijk kunnen we wel weer afspraken maken om een deel van de training 

te verzorgen in het komende seizoen.  

 

Air badminton en buiten trainen 
De jeugdtraining is al een aantal weken naar het grasveld achter de Willaert verhuisd. En hoewel heel 

Nederland weer gewoon binnen mag trainen, zijn wij door de verbouwing genoodzaakt om dit nog 

even zo voort te zetten. Voor de volwassenen is er op donderdag vanaf half 8 air badminton op het 

grasveld achter de Willaert. Dit is echt een zeer leuk alternatief om toch nog even te spelen én om 

andere spelers weer te ontmoeten. Kom dus ook!! 



 

Competitieteam volwassenen 
Het is gelukt om een team voor de volwassenen competitie samen te stellen. Teamcaptain is Sander. 

En verder zijn Femke, Rita, René en Jolanda de teamleden van Selby 1. 

 

Start nieuwe seizoen 31 augustus 2020 
Al eerder is in deze nieuwsbrief is gesproken over de verbouwing. En ook dat er een volledig nieuwe 

vloer in de zaal wordt gelegd. 

 

De planning voor oplevering van de Willaert sportzaal, inclusief de nieuwe vloer, is maandag 21 

september 2020. 

Dit betekent dus dat we de eerste 3 weken van ons seizoen niet in de Willaert terecht kunnen. 

In overleg met de gemeente kunnen van 31 augustus tot 21 september gebruik maken van andere 

locaties. Het meest voor de hand ligt dan dat we die 3 weken in Orlando gaan spelen. 

 

Aangezien we met de tafeltennis nu een volledig afgestemd speelschema hebben kunnen we op de 

voor ons afgesproken speeldagen en tijden in Orlando terecht. 

Maar Orlando heeft wel als nadeel dat er maar 2 banen zijn in plaats van 4 (zoals we nu hebben). 

 

We bekijken nog de alternatieven, maar houdt er in ieder geval vast rekening mee dat we tot 21 

september moeten uitwijken naar een andere locatie om te spelen. 

 

Open dag BC Selby 5 september 2020 
Jaarlijks is de open dag op de 1e zaterdag van september. Samen met Idea cultuur en de bibliotheek. 

Of we dit jaar ook de open dag kunnen houden, en waar of in welke vorm dat dan zal plaatsvinden is 

nu nog niet duidelijk. We laten dit zo snel mogelijk weten. 

 

Automatische incasso contributie seizoen 2020-2021 
Zoals besloten op de Algemene Leden Vergadering wordt de contributie met € 15 verhoogd. 

 

Voor alle huidige leden, die in de afgelopen maanden niet hebben kunnen spelen, zal de verhoging 

voor komend seizoen niet worden geëffectueerd. Het oude tarief worden toegepast.  

De automatische incasso voor de contributie van seizoen 2020-2021 zal deze maand (juli 2020) 

worden uitgevoerd.  

 

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

           

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

