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Nieuwsbrief BBS
Voor welk logo ga jij? Stem mee!
Wat is een club zonder logo? Precies…. Dus hebben we twee logo’s ontworpen voor BBS. Welk logo vind jij het mooiste voor BBS? Beide logo’s
symboliseren de 4 verenigingen die samenwerken/samen verder gaan.
De ‘poppetjes’ in logo A symboliseren beweging, beweging in de sport,
beweging naar de toekomst. In logo B zijn het de 4 shuttleveren die de 4
clubs symboliseren en samen komen tot de dop, BBS. Laat ons jouw
voorkeur weten via dit formulier. Stemmen kan tot en met 31 oktober.

Logo A

Logo B

Gezamenlijke tossavonden
Ook dit seizoen biedt elke club tossavonden aan. Om zoveel mogelijk leden
de gelegenheid te bieden erbij te kunnen zijn, een overzicht van alle data.
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Bestuur BBS
Belangrijker dan een logo is dat er een bestuur is dat zich inzet voor BBS.
Goed om te weten dat de verenigingen niet verplicht zijn om een bestuurslid te leveren. Wel fijn als de 4 verenigingen vertegenwoordigd zijn.
Een bestuurder van BBS moet wel lid zijn van één van de 4 verenigingen.
Maar ja, zijn er mensen die de oprichting en eerste jaren voor hun rekening willen nemen? Gelukkig wel! We hebben 4 leden bereid gevonden!
Het bestuur start in deze samenstelling:
•

Voorzitter/competitiezaken: Hans Zweverink (Hengelo)

•

Secretariaat: Sylvia Breukink (Steenderen)

•

Penningmeester: Peter Annevelink (Vorden)

•

Bestuurslid: Elly Hof (Zelhem)

De werkgroep is blij met hun toezegging aan de slag te gaan!

Zie jij een bestuursfunctie ook wel zitten? Of wil je op een andere manier
meehelpen? Meld je dan bij het secretariaat: Info@BBsamen.nl

Trainen/spelen bij elkaar
Alle clubs bieden (jeugd)leden van andere clubs aan om ook bij hen te
komen trainen of spelen. Wanneer kun je waar terecht?
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•

Hengelo speelt op de dinsdagavond
Jeugd is welkom van 18.30 tot 19.30 uur
Senioren zijn welkom 20.30 tot 22.15 uur. Er wordt getraind van
20.30 tot 21.30 uur

•

Steenderen speelt op donderdagavond
Jeugd is welkom van 18.30 tot 20.00 uur
Ruimte voor senioren is er (nog) niet echt

•

Vorden speelt op donderdagavond (senioren) en zaterdag (jeugd)
Jeugd is welkom op zaterdag van 09.30 tot 11.00 uur voor trainen en
partijtjes spelen
Senioren zijn op donderdagavond welkom van 19.45 tot 22.15 uur. Er
wordt getraind van 19.45 tot 20.45 uur

•

Zelhem speelt op maandagavond
Senioren zijn welkom van 20.00 tot 22.15 uur. Training van 20.15 tot
21.00 uur (m.u.v. de eerste maandag van de maand)
Zelhem heeft geen jeugdgroep

Sla je slag, maak gebruik van deze kansen!

Wat gaat er nu precies gebeuren?
Voor 1 december willen we BBS aangemeld hebben bij Badminton Nederland. Op 15 november staat de oprichting van BBS gepland. Leden
van de werkgroep zullen dan bij de notaris de akte tot oprichten ondertekenen. Daarvoor ligt er nu bij elk bestuur een voorstel voor de
oprichtingsakte dat elk bestuur zal ondertekenen.
Nog even het doel van BBS: zorgen dat er in competitieverband gespeeld kan blijven worden voor wie dat graag wil. Nu komen we vaak
in de problemen doordat er geen invallers te vinden zijn. Door alle
leden die volgend seizoen competitie willen spelen voor BBS uit te
laten komen, kunnen we dat beter ondervangen.

In maart zal de jaarlijkse inventarisatie voor competitiewensen weer
rondgaan. Dit keer eenzelfde formulier voor alle clubs. De competitieleiders van elke club zullen onder coördinatie van Hans (voorzitter/
competitiezaken BBS) de teams samenstellen. Komend seizoen zal iedereen binnen zijn eigen club ingedeeld worden, tenzij je zelf aangeeft
wel in een gemengd team te willen. Ook spelen spelers van een club in
hun eigen sporthal en op de eigen speeldag (tenzij je in een gemengd
team zit).
Het is nodig dat alle spelers die competitie willen spelen op papier ook
lid worden van BBS. Hiervoor wordt een inschrijfformulier gemaakt.
Hier zijn GEEN extra kosten aan verbonden. Deze leden worden door
BBS aangemeld bij de bond. Elke speler staat dan te boek als speler
van ‘BC…’ uitkomend voor BBS.
Als het speelseizoen 2020-2021 gestart is zullen de clubs zichzelf en
hun leden voor het einde van het jaar uitschrijven bij de bond. Vanaf
dan zijn het alle vier recreatieve verenigingen. BBS is dan de competitieclub.

Contact BBS info@bbsamen.nl
•

Hans Zweverink - Voorzitter / competitiezaken
Voorzitter@BBsamen.nl - (06) 2310 4662

•

Peter Annevelink - Penningmeester
Penningmeester@BBsamen.nl - (06) 5431 8980

•

Sylvia Breukink - Secretariaat
Info@BBsamen.nl - (06) 3034 2410

•

Elly Hof - Lid bestuur
Bestuurslid@BBsamen.nl - (06) 3930 8977
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