
  

 

Nieuwsbrief nr.4 

 

1 juli 2021 

 
Seizoen 2020-2021  
De schoolvakanties zijn bijna begonnen, dus zoals ieder jaar nog een nieuwsbrief om het seizoen mee 

af te sluiten. In deze nieuwsbrief vind je onder andere informatie over de training en openingstijden 

voor volgend seizoen, extra openingstijden deze zomer voor volwassenen, de contributie en incasso, 

leuke informatie voor jeugdspelers, en heel veel meer.  

 

Speel en trainingsschema seizoen 2021-2022 (schema gaat in op 30 augustus 2021) 
Zoals ieder jaar zijn er tijdens de kerstvakantie geen speel of trainingsmogelijkheden.  

De wijziging voor de jeugdtraining start na de zomervakantie. Zie verder onderstaand schema. 

 

 
 

 
 

Lidmaatschap & contributie volgend seizoen 
Het verenigingsseizoen start altijd op 1 juli en is dus nu begonnen. Voor de spelers die al langer lid 

zijn hebben we, wegens de beperkte speelmogelijkheden in het afgelopen jaar, een afspraak voor de 

contributie gemaakt. Verder zijn de tarieven dit jaar niet bijgesteld. De actuele bedragen staan 

vermeld op de website.  

De automatische incasso voor de contributie zal medio juli worden geïncasseerd.  

 

Een aantal leden hebben aangegeven om naast de genoemde contributieafspraak een vrijwillige 

bijdrage te willen doen. Dat is zeker geen verplichting, maar mocht je dat willen doen, dan kan dat op 

onderstaande rekening:  

Rekeningnummer: NL32 INGB 0005 5864 50 

Ten name van:  Badminton Club “Selby” 

Onder vermelding van: Vrijwillige bijdrage (naam lid) 

 

  

https://bcselby.nl/badminton-soest-informatie/
http://selby.mmnt.nl/


Zomervakantie 2021 
De zomervakantie (regio midden) is van 17 juli tot en met 29 augustus. In deze periode is er voor de 

jeugdspelers geen training! Op woensdag en zondag zijn we in de zomervakantie gesloten. 

De eerste jeugdtraining is op woensdag 1 september 2021. 

Voor de senioren is de zaal tijdens de zomervakantie op maandag en donderdag geopend voor 

vrijspelen. De openingstijd voor senioren is op deze dagen van 19:30 tot 21:00 uur.  

 

Dagje pretpark Hellendoorn 
Zin in een dagje Hellendoorn deze zomer? Selby heeft van dit pretpark een aantal kortingskaarten 

ontvangen die we mogen uitdelen. De bon is geldig voor 6 personen. De toegangsprijs is €21,50, 

inclusief een smulpakket.  

Wil je met je familie of vrienden  

hier gebruik van maken? Laat het  

ons dan weten. Stuur dan een  

e-mail (mail Selby) naar het secretariaat.  

Wij zorgen er dan voor dat je de bon  

ontvangt (zolang de voorraad strekt).  

 

Let op je fiets!! 
Wij hebben van de gemeente het signaal ontvangen dat er in Soest momenteel erg veel fietsen 

worden gestolen. En dan vooral bij locaties zoals een sportzaal.  

De diefstal methode is vrij eenvoudig. Ze komen gewoon met een  

busje aanrijden, openen de achterdeur, en laden de fiets met slot  

en al in. Het advies is dus om je fiets ergens aan vast te zetten.  

 

Badminton certificaat voor de jeugdspelers 
Komend seizoen introduceren we een certificaat voor de beginnende jeugdspelers. We gaan dan in 

een bepaalde periode extra aandacht besteden in de training aan bepaalde  

vaardigheden. En we sluiten dan de periode af met een soort van examen,  

waar alle ouders en geïnteresseerden bij welkom zijn, zodat de speler zijn  

vaardigheden kan laten zien en met een certificaat wordt beloond. 

 

Noteer deze datum in je agenda!! 
Zaterdag 4 september is de jaarlijkse Idea Opendag. We gaan waarschijnlijk dit keer onze open dag 

samen met de tafeltennisvereniging organiseren op dezelfde dag als Idea. Dus op 4 september. Je 

aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Dus kom helpen, kom spelen, kom langs op 4 september. 

 

Op 12 september, dus al heel vroeg in het seizoen, organiseren we weer een familietoernooi. 

Iedereen kan met een familielid meedoen. Er zijn leuke prijzen te winnen. En we zorgen er voor dat 

er verschillende groepen worden samengesteld, zodat het voor iedereen leuk is. Dus ook al ben je 

pas nét begonnen met spelen, ook voor jou is het familietoernooi een fantastisch leuk  

evenement. Kom dus allemaal. Er zijn dit keer geen leeftijden verbonden aan de  

teams en koppels. En als je met iemand komt die geen familie is, dan is dat ook  

best. Het gaat er tenslotte om dat we leuk met elkaar een toernooi kunnen houden. 

mailto:secretariaat@bcselby.nl


 

Je kunt je nu al opgeven voor deelname aan het famiietoernoor (mail Selby) 

Wil je mee doen, maar heb je niemand om mee te spelen? Meld je dan. Wij zorgen dat ook jij kunt 

meedoen en regelen een badmintonpartner voor deze dag.  

Voor de volwassenen is er een nieuwjaar toernooi op vrijdag 14 januari. We gaan dan eerst met z’n 

allen badmintonnen. Daarna is er gelegenheid om je even op te frissen en vervolgens gaan we bij de 

onderburen verder om te nog wat te drinken en te bowlen. 

 

Voor de jeugd worden de clubkampioenschappen weer gehouden. 

En ook gaan we weer de jeugdkampioenschappen organiseren. 

 

Voor de clubkampioenschappen gaan we badmintonnen en zijn  

er prijzen te winnen voor de beste spelers (per leeftijdsklasse). 

Voor de jeugdkampioenschappen zijn heel andere vaardigheden van belang. Hier gaan we allerlei 

spellen doen. Ook spellen die niets te maken hebben met badminton. Dus voor iedereen gelijke 

kansen om de winnaar te worden. 

Data voor deze evenementen volgt later in het seizoen. 

 

Trainers 2021-2022 
De trainer voor de gevorderde spelers, zowel volwassenen (maandag) als de jeugd (groep 2 op 

woensdag) is Eric Wanjon. 

De training voor de beginners (woensdag groep 1) en recreanten (donderdag) wordt door René Hoek 

verzorgt. 

 

Fijne vakantie! 
Namens het bestuur en alle vrijwilligers wensen wij iedereen een heel fijne vakantie!! 

 
 

Onze sponsors (klik op logo om naar de website te gaan) 
Wil jij, of jouw bedrijf ook sponsor worden? Laat het ons weten. Er zijn verschillende mogelijkehden! 

 

           

mailto:secretariaat@bcselby.nl
http://eetvilla.nl
http://www.bowlingoverhees.nl/

