
  

 

Nieuwsbrief nr.2 

 

20 maart 2022 

 
Seizoen 2021-2022  
Het is al weer een half jaar geleden dat de vorige nieuwsbrief is verschenen. In deze nieuwsbrief 

daarom een hoop kleine berichten om de informatieachterstand in te halen.  

 

Functie in het bestuur BC Selby 
Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering (oktober 2021) hebben we 2 nieuwe bestuursleden 

mogen verwelkomen. Rita Bolba en Mariska van Lier zijn in de rol van Algemeen Bestuurslid 

toegetreden tot het bestuur. Daarmee is na het aftreden van Bas Kruiswijk en Sebastian Ott het 

bestuur weer voltallig gemaakt. 

 

De huidige secretaris, Evelyne Hoek, heeft aangegeven haar functie neer te leggen en treedt af per 

oktober 2022. Hierdoor ontstaat er een nieuwe vacature. 

Lijkt het jou leuk om mee te helpen de vereniging verder vorm te geven en op te bouwen? Laat het 

ons weten.  

 

Nieuwe leden 
We hebben dit seizoen verschillende acties en activiteiten gehad, die gericht waren op nieuwe leden. 

De jaarlijkse open dag in september, de landelijke actie “probeer badminton nu” en gast lessen voor 

school DeBuut. En ook wordt onze vereniging via de website goed gevonden, met als resultaat dat 

we tot nu toe in dit seizoen 27 nieuwe leden hebben mogen verwelkomen.  

 

En zoals ieder jaar zijn er ook leden die hun lidmaatschap opzeggen. Dat zijn er dit jaar tot nu toe 13. 

Het seizoen is nog niet afgelopen, maar vooralsnog per saldo dus enige groei. 

 

Oskambeker 
Een aantal leden zegt dat helemaal niets, dus even een klein stukje over de Oskambeker. 

Ruim 50 jaar geleden, op 19 maart 1969 is BC Selby opgericht door de heer Oskam.  In 

1980 is voor het eerst deze beker uitgereikt aan een lid, die zich bijzonder heeft ingezet 

voor de vereniging. Ieder jaar wordt er een naam toegevoegd aan de in de beker 

gegraveerde lijst met (oud) leden van BC Selby. Inmiddels prijken 44 namen op deze 

beker! De laatste persoon die hier aan werd toegevoegd is Rita Bolba. Zij is zeer 

betrokken bij de vereniging en geeft ook training voor de jeugd.  

 

Trainers 
In december 2021 hebben we in goed overleg afscheid genomen van Erik Wanjon als trainer van BC 

Selby. De ambitie van Erik paste niet bij de visie en doelstelling die de vereniging heeft voor het 

geven en krijgen van de training. 

De maandag training voor zowel de jeugd als de recreanten, wordt nu gegeven door Edgar van 

Meggelen. De woensdag jeugdtraining van Erik is nu overgenomen door Rita Bolba en Lize Hoek. 

 

http://selby.mmnt.nl/


 

Opzeggen lidmaatschap? 
Het verengingsjaar loopt altijd van 1 juli tot en met 30 juni. 

Volgens richtlijnen van de badmintonbond moet een opzegging 3 maanden voor het einde van het 

verenigingsjaar zijn ontvangen bij de ledenadministratie van de vereniging. Dat is dus vóór 1 april. 

 

Mocht je voornemens zijn om op te zeggen, zorg er dan voor dat je dit tijdig doet. Meer informatie 

vind je op onze website bij Lidmaatschap opzeggen 

 

Zomerspelen 
Afgelopen jaar hebben we voor het eerst tijdens de zomervakantie op maandag gespeeld. Dit idee 

was op dat moment ontstaan nadat we uit een heel lange lockdown eindelijk weer de zaal in 

mochten. 

Maar het idee van vrij spelen in de zomervakantie is bij veel leden goed bevallen. We gaan dat deze 

zomer daarom herhalen! 

 

In de zomervakantie 2022 kan er op maandag vrij worden gespeeld. Alle recreanten zijn dan welkom. 

Ook de gevorderde jeugd is welkom even een partij te spelen in de vakantie. 

 

Competitie seizoen 2022-2023 
Jeugd: We hebben nog niet voldoende aanmeldingen ontvangen om een team te kunnen formeren.  

Voor de jongste spelers is een team met 3 spelers al mogelijk. Beter is om een team met 4 spelers 

samen te stellen. Wil je meedoen in de competitie?? Laat het ons direct weten. 

 

Voor de gevorderde jeugd moet het team uit minimaal 4 spelers bestaan. Ook hier zijn nog niet 

voldoende aanmeldingen voor ontvangen. Wil je meer informatie, of twijfel je? Laat het ons weten! 

 

Voor de recreanten kunnen we komend seizoen met 2 teams starten. Er was al een team, maar er 

zijn genoeg aanmeldingen ontvangen om nog een team samen te stellen! Super fijn! 

Ook hier geldt dat er nog best iemand bij kan om het team te versterken.  

 

Ontmoetingsruimte de Willaert 
Het zal niemand zijn ontgaan dat we een ware “ontmoetingsruimte” hebben in de sportzaal.  

Een aantal leden van onze vereniging zijn nu bezig met het halen van de benodigde papieren zodat 

we ook werkelijk gebruik hier van kunnen gaan maken. Koen heeft in overleg met Shot afgesproken 

dat we op 3 april, tijdens het familietoernooi, voor het eerst gebruik kunnen maken van deze 

ontmoetingsruimte. 

 

Koffie, thee en limonade zijn op het familietoernooi voor rekening van de vereniging. Andere 

consumpties zijn voor eigen rekening. 

 

Voor een avond openstelling is Koen nog in gesprek met Shot. Als dit rond is, dan wordt dat kenbaar 

gemaakt.  

 

https://bcselby.nl/lidmaatschap-opzeggen/


  

Bamito jeugdtraining 
Vanuit de badmintonbond, en gefinancierd vanuit het sportakkoord, wordt er regelmatig een 

ééndagsopleiding gegeven voor jeugdtrainers.  

Selby heeft bij de bond een aanvraag gedaan en akkoord gekregen om deze training te organiseren. 

Eis is dat we minimaal 6 deelnemers hebben. 

Heb je interesse om ook deze dag mee te maken? Lijkt het je ook leuk, al doe je er verder niets meer 

mee, laat het ons dat weten. Ook als je geen lid bent van de vereniging (een ouder bijvoorbeeld), dan 

mag je mee doen. 

Voor meer informatie, zie de website: Bamito  

 

Jaar afsluiting recreanten op vrijdag 24 juni  
De jaarlijkse badminton-bowling, die we in januari hebben, kon helaas dit jaar niet door gaan. 

Maar noteer alvast de afsluiting van dit seizoen in je agenda. We gaan in ieder geval bowlen en met 

een diner afsluiten. 

Alle spelers die op de recreanten avonden (maandag en donderdag) spelen zijn welkom.  

 

Familie toernooi op zondag 3 april 
Vergeet je niet snel op te geven voor het familie toernooi. Heb je nog geen speler gevonden, of heb 

je in je eigen omgeving niemand die mee wil of kan doen? Geef je dan toch op. Wij regelen wel dat je 

toch gewoon met iemand samen kunt spelen. 

Inschrijven Familie Toernooi 

 

Agenda activiteiten  
Noteer en reserveer alvast de volgende data in je agenda; 

Woensdag 30 maart Gezamenlijke jeugdtraining (inventarisatie vordering van 
spelers en vooruitkijken naar volgend seizoen) 

Zondag 3 april Familietoernooi (10 tot ca.12 uur) 

Zondag 15 mei Familietoernooi (als er genoeg animo is) 

Woensdag 1 juni Gezamenlijke jeugdtraining met aansluitend Bowling (en een 
patatje,..) 

Vrijdag 24 juni Voor de volwassenen/recreanten bowling en diner bij 
Overhees (vanaf 19.00 uur) 

 

 

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 mogelijkheden! 

 

           
 

https://www.bamito.nl/over
https://bcselby.nl/inschrijven-familie-toernooi/
http://eetvilla.nl
http://www.bowlingoverhees.nl/

