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Teamsponsoring 
Als bestuur bereiden we verschillende sponsormogelijkheden voor. Zo hebben we een pakket 

‘Teams’ opgesteld voor sponsoren die een team in trainingspak of trainingsjas wil steken. Ui-

teraard met reclame op de rug van de jas.  

We hebben  een trainingspak uitgezocht. Aan bedrijven die eventueel ook een team willen 

sponsoren met een trainingspak, zal gevraagd worden dit pak te willen leveren. Zo ontstaat er 

een uniform uiterlijk van BBS.  

Weet jij iemand of ben je zelf iemand die wel een team wil voorzien van trainingspakken? 

Neem dan contact op met Hans Zweverink, via (06) 2310 662 of voorzitter@BBsamen.nl  

Goed nieuws over shirtsponsoring! 
Het is zover: we hebben drie geweldige sponsoren gevonden!  Op het 

sponsorenoverleg  op 7 oktober jl  ging de kogel door de kerk. Voor de 

shirts en broekjes/rokjes hadden we al 2 sponsoren:  

 
Maar dat was nog niet helemaal voldoende om de shirts te gaan bestellen. 

Gelukkig hebben we ook een administratiekantoor in onze gelederen en 

die heeft kritisch met ons meegekeken, Alfred van  

 
werd gaandeweg steeds enthousiaster en voelde er wel wat voor om ook 

mee te doen. Na goed overleg kwamen Peter en Hans er uit met Gerard, 

Nienke en Alfred. 

Er moeten nog wat puntjes op de i gezet worden. Ook de proefdruk voor 

de shirts moet nog goedgekeurd worden. Daarna kunnen  we overgaan tot 

inventarisatie van aantallen en de opdracht tot het maken van de shirts 

geven. 

Kortom nog wat werk aan de winkel, maar we zijn zeer blij dat deze spons-

oren elkaar gevonden hebben en samen BBS een warm hart toedragen.  

Onze dank is groot! 

mailto:voorzitter@BBsamen.nl
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Competitie en corona 
Geen nieuws meer: wedstrijdspelen is er helaas even niet bij . We volgen de berichtgeving vanuit Den 

Haag en Badminton Nederland op de voet.  En hopen uiteraard dat we snel weer veilig mogen bad-

mintonnen. Bestuur BBS heeft samen met de besturen van de clubs hierover al overleg gehad vóór de 

bekendmaking van de gedeeltelijke lockdown.  

Belangrijkste conclusie van de besturen: iedereen moet zich (ook straks) veilig genoeg voelen om te 

badmintonnen. Is dat niet het geval stem dat dan af met je team en kom ermee naar jouw ccp-er via 

21060ccp@badminton.nl.  

Training 
Jeugdleden tot en met 17 jaar mogen ook nu zowel in Steenderen als in Hengelo komen trainen.  

Helaas is het voor leden van 18 jaar en ouder nu niet mogelijk om bij andere clubs mee te trainen.   

Let op: 22 oktober is er GEEN jeugdtraining in Steenderen. 

Bestuurlijk overleg 
Een jaar geleden is BBS opgericht, eind september was er overleg tussen de besturen van de clubs en het 

bestuur van BBS. Doel van het overleg was uit te wisselen hoe de inzet van BBS tot nu toe ervaren werd 

en hoe de toekomst gezien wordt.  Een fijn constructief overleg. Op dit overleg bespraken we o.a.  

• de sponsoring van de teamkleding 

• competitie en training: hoe wordt die ervaren? Hier komen vooral positieve reacties op. De trai-
ningsdruk in Hengelo  was in het begin hoog, later werd dat beter. Aandacht voor de recreatieve 
speler is heel belangrijk. 

• Corona: zie artikel hierboven 

• Hoe verder? Zeker de toss avonden blijven organiseren. De competitie uiteraard ook. Voor fusie is 
de tijd niet rijp voor alle clubs, maar wel naar toe blijven werken. Wel meer activiteiten samen or-
ganiseren, zeker ook voor de recreanten. De besturen zullen twee keer per jaar met elkaar om ta-
fel gaan.   

• Algemene ledenvergadering BBS: wat is een goede modus hiervoor? Eerste voorstel is 
dat besturen en teamcaptains  de ALV van BBS in april bijwonen. Dit voorstel zal bij 
elke club op de ALV (vóór half maart) voorgelegd worden.  

mailto:21060ccp@badminton.nl
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BBS toss avonden 
Ook dit seizoen organiseren de clubs weer BBS toss avonden. Op deze 

avonden zijn ALLE leden van alle clubs welkom. Er wordt geloot wie 

met wie speelt, altijd een super gezellige en sportieve avond! Helaas 

zijn we wel afhankelijk van hoe corona zich ontwikkelt. Zo moeten we 

helaas  nu al melden dat de geplande tossavond in Steenderen op 22 

oktober niet doorgaat. 
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Jeugd en BBS 
Het is  super te zien dat de jeugd zo enthousiast traint, competitie speelt en aan de toss avonden 

meedoet! In Steenderen zien we jeugdleden van Hengelo en in Hengelo andersom. Helemaal top!  

Hengelo organiseerde 29 september de eerste toss avond. Al die lachende gezichten was geweldig om 

te zien. Daar doen we het met z’n allen voor. En wat fijn om een sporthal vol jeugd te zien, onze toe-

komst! 

 

    

Tussenstanden competitie 
Onderstaand overzicht geeft hier en daar een vertekend beeld. Zo hebben de meeste teams een wed-

strijd minder gespeeld dan de teams die qua stand boven hen staan. En in de poule BBS6 hebben zich 

maar liefst 3 tegenstanders teruggetrokken.  Ook Jeugd 3 heeft nog maar 1 wedstrijd gespeeld. 

Team Plaats -Punten-Wedstrijden Team Plaats -Punten-Wedstrijden 

BBS1 4                  16              3  BBS8 5                10               4 

BBS2 6                    6              3 BBS-R1 1                22               3 

BBS3 6                  10              3 BBS-R2 2                13              3 

BBS4 6                  11              3 BBS-R3 5                 8               3 

BBS5 6                   5               3 BBS-J1 3                 23             4 

BBS6 4                  4                2 BBS-J2 7                  6               3 

BBS7 2                  20             4 BBS-J3 5                  0               1 
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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 

 

Vragen, ideeën, tips? 
 

Heb je vragen, feedback of tips voor ons? Wil je meedenken 

in de zoektocht naar sponsoren of alleen een tip daarvoor 

doorgeven?   

 

Geef het door via info@BBsamen.nl. We ontvangen alles 

met open armen! 

Racket bespannen? 
Pech met je racket? BC Steenderen heeft in het verleden een bespanmachi-

ne aangeschaft. Robert Klein Lebbink bespant voor BCS rackets en wil dit 

zeker ook doen voor leden van de Bronckhorster clubs.  

Een racket opnieuw bespannen kost € 20,-, een kleine reparatie € 7,50. 

Neem contact op met Robert als je racket een update nodig heeft:  

06 - 4826 3684 robert.kleinlebbink@upcmail.com 

Weet jij nog een sponsor? 
Als bestuur werken we ook nog een ‘contract’ uit voor advertentie sponsoring. Ook daarvoor geldt: weet je 

iemand? Deel het met ons of vraag naar het ‘contract’ om achter te laten bij een geïnteresseerd bedrijf. 

mailto:info@BBsamen.nl

