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Nieuwsbrief
BBS is lid van Badminton Nederland
Het heeft even geduurd maar BBS is nu officieel lid van Badminton
Nederland en daarmee is deelname aan de competitie als BBS vanaf
september gegarandeerd! We denken dat we daar voor de toekomst
een goede ‘slag in geslagen’ hebben. In deze nieuwsbrief meer informatie over het komende competitieseizoen.

IN DIT NUMMER

Concept teamindeling 2020-2021 bekend
We vroegen dit jaar iedereen al vroeg naar de wensen voor het nieuwe
competitieseizoen. Er is massaal gereageerd: 114 formulieren zijn ingevuld.
Daarmee konden de 4 club-competitieleiders (ccp-ers) Peter van Dijk,
Matthijs Beuseker, Jan Klein en Sander Massen, samen met Hans Zweverink
(coördinator ccp-ers vanuit BBS) aan de slag. Dat is een hele klus geweest.
Uitgangspunt was om minimaal 1 sterkste team aan te melden. Hiermee
kunnen we in de toekomst op een hoger niveau meedraaien en komen vertrokken leden mogelijk weer in Bronckhorst spelen.
Verder is vooral gekeken naar de wensen van iedereen. Dat is uiteraard niet
voor iedereen helemaal gelukt. In de bijlage bij de mail met deze nieuwsbrief , vinden jullie de eerste concept opzet. Op de volgende pagina’s nog
wat meer toelichting op de indeling en uitleg hoe we ermee verder gaan.

Lees meer info op de
volgende pagina’s
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Jeugdteams
Bij de jeugdteams zijn we er nog niet helemaal uit. We hebben net geen 3
teams met spelers van hetzelfde niveau/leeftijd kunnen samenstellen. Voor
het team dat in U19 speelt (Koert, Yvet en Jade), zoeken we nog aanvulling!
Wie wil daarin nog meedoen?

Wedstrijddagen
In het meegestuurde Excel bestand staat bij elk team een eerste inschatting
van de wedstrijddag en -plaats. Die zijn nog niet definitief. Maar kijk s.v.p.
wel of de wedstrijddag die staat voorgesteld jou ook past.

Trainingstijden
Elke vereniging houdt zijn eigen trainingstijden. Teams die uit leden van één vereniging zijn samengesteld, spelen dus op hun eigen trainingsavond. Er zijn ook een aantal teams die zijn samengesteld
met leden uit verschillende verenigingen. Volgende stap voor BBS is om met de trainers samen te
kijken in hoeverre we gezamenlijke trainingen kunnen aanbieden.

Invallers
In het overzicht staan ook de leden die zich als invaller hebben opgegeven. Fijn dat zij zich hiervoor
aangemeld hebben! Regel is dan ook wel dat als je zelf niet kunt spelen je eerst iemand uit de invallerslijst vraagt om in te vallen. Overige regels met betrekking tot het invallen worden bij aanvang van
het nieuwe competitieseizoen met de teams gedeeld.

Niet happy met de indeling, wat dan?
We hopen natuurlijk dat iedereen zich kan vinden in deze indeling. Maar als het voor jou echt geen
optie is wat je leest, dan mag je dat uiteraard melden. Ook met vragen kun je bij de competitieleider
van jouw club terecht. Wanneer kun je waar terecht?
•

Hengelo: Dinsdag 18/2 in de sporthal

•

Vorden: Donderdag 20/2 in de sporthal

•

Zelhem: Maandag 24/2 in de sporthal

•

Steenderen: Donderdag 27/2 van 20.00 tot 20.45 uur in de kantine (BBS-tossavond)

Verhinderd op de genoemde data? Stuur een mail naar info@BBsamen.nl
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Wedstrijdkleding
Onze voorzitter Hans zet zich in voor wedstrijdkleding voor alle teams
bij de start van het competitieseizoen.
Streven is om dit volledig gesponsord te krijgen. Dat gaat niet vanzelf.
Gelukkig is Hans een goede netwerker, hij is al een aardig eind op weg.
Heb jij ideeën over wie benaderd kunnen worden voor kledingsponsoring? Of wil je meedenken over mogelijkheden? Fijn! Geef jouw info
door via Info@BBsamen.nl .

BBS-toernooi
Binnenkort start het BBS-toernooi weer. Om je daarvoor te kunnen
aanmelden, heb je een mail ontvangen (of die komt binnenkort). In
de agenda op de volgende pagina, staan de speeldata weergegeven.
We hopen weer op grote deelname. Geef je snel op, de eerste speelavond voor de damesdubbel recreanten is al op dinsdag 10 maart.

Website BBS
Ondertussen werken we ook aan een eigen website waarop straks alle
info rondom de competitie te vinden zal zijn. Pascal Meenink heeft
het raamwerk deels al neergezet, de invulling doet hij samen met Sylvia Breukink. We kunnen helaas nog geen sneak-preview geven.
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Agenda

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
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