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Nieuwsbrief
Oprichtingsakte ondertekend: BBS
bestaat!
Vrijdag 15 november tekenden 4 leden van de verschillende verenigingen de oprichtingsakte. Bronckhorst Badmintont Samen als vereniging is een feit! Het bestuur (Hans Zweverink, Peter Annevelink, Elly
Hof (niet op de foto) en Sylvia Breukink) kan nu officieel aan de slag.
De meeste leden van de
werkgroep BBS waren
aanwezig bij de ondertekening. Dat gaf echt het
gevoel van samen de eerste officiële stap zetten.

Het logo is gekozen!
Jullie stemden in grote meerderheid voor het logo met de shuttle. Hij prijkt
al op deze nieuwsbrief. Vanuit het logo gaan we de huisstijl opbouwen. In
deze nieuwsbrief hebben we de kleuren al aangepast aan de logokleuren.
Pascal Meenink: bedankt voor dit leuke ontwerp!
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IN DIT NUMMER
•

Ondertekening akte

•

Het logo is gekozen

•

Bestuur BBS aan de slag

•

Tossavonden

•

Samengesteld jeugdteam

Eerste acties BBS bestuur
We schreven het al: het bestuur kan aan de slag. Waar gaan ze als eerste
mee aan de slag?
•

BBS aanmelden als lid bij Badminton Nederland

•

Competitieleiders uitnodigen om samen te bepalen hoe het
inventarisatieformulier competitiespelen én de werkwijze voor de competitie indeling voor komend seizoen eruit komen te zien

•

Inschrijfformulier voor competitiespelers opstellen (zij worden op
papier ook lid van BBS)

•

Op zoek naar leden die mee willen denken over kledingsponsoring

•

Opzetten website www.BBsamen.nl

•

Bestuur en leden informeren over de voortgang

Heb jij ideeën over wie benaderd kunnen worden voor kledingsponsoring? Of wil je meedenken over mogelijkheden? Meld je dan bij het
secretariaat Info@BBsamen.nl

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
Lid@BBsamen.nl - (06) 3930 8977

2

Agenda
Nog niet aan een gezamenlijke tossavond meegedaan? Probeer het
eens! Onderstaand een overzicht van de resterende tosavonden van dit
seizoen.
datum
21
9
21
27
19
6
12
25

maand
november
december
januari
februari
maart
april
mei
juni

jaar
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020

organiserende club
Vorden
Zelhem
Hengelo
Steenderen
Vorden
Zelhem
Hengelo
Steenderen

Jeugdleden kunnen zonder extra kosten bij elke club trainen. Op dinsdag in Hengelo, donderdags in Steenderen en zaterdags in Vorden.

Jeugd Vorden en Hengelo zetten eerste stap
in samenwerking in competitie
Jongens van Hengelo en Vorden zijn dit seizoen samen aan de competitie begonnen. Beide clubs konden geen
compleet team maken. Door de jongens bij elkaar te brengen konden ze als jongensteam toch meedoen aan de
jeugd bondscompetitie.
Het team zit goed in de competitie en staat op dit moment op de eerste plaats. Ze moeten wel zien Didam voor
te blijven. Dat team zit ze kort op de hielen.
De jongens vinden het erg leuk en zijn vrienden geworden. Ze ondersteunen elkaar wanneer het wat minder gaat
of als iemand verloren heeft. “Erg mooi om te zien”, aldus teamleider Mart de Kraker.
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