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Nieuwsbrief 
Uitgave van Bronckhorst Badmintont Samen 9 juni 2021  - nummer 7 

De clubkleding is besteld!  
Contracten zijn ondertekend 
Wow, wat mooi dat we ondanks corona de steun kregen van onze kleding-

sponsors! Op dinsdag 8 juni zijn de sponsorcontracten ondertekend. En de 

kleding is besteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank, dank, dank HCI, Onstenk Meubelen en Administratiekantoor  

De Wending! 

Maar ook dank aan de competitiespelers voor het welkome onthaal bij het 

passen van de kleding. Het was heerlijk om 

elkaar weer even te zien en te spreken. 

Zodra de teamkleding binnen is horen jullie 

weer van ons! Voordat we gaan uitleveren 

ontvangen jullie van penningmees-

ter@BBsamen.nl een nota. Uiteraard met het 

verzoek die snel te betalen zodat wij de reke-

ning ook kunnen betalen. 

IN DIT NUMMER 

• Sla je slag 

• Clubkleding is besteld 

• Win prijzen voor je club! 

• Teams 2021-2022 

• Activiteiten? 

• Jeugd 

• ProbeerBadminton.nu 

• Nog een bedankje... 

Kledingsponsors BBS 

Sla je slag nu het weer mag! 
Alle clubs zijn weer (voorzichtig) van start gegaan. Tijd om weer even bij 

te praten.  In deze nieuwsbrief de laatste weetjes over de clubkleding, 

de teams, mogelijke activiteiten en ProbeerBadminton.nu 
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Win prijzen voor je club - Rabo ClubQuiz 
Op 30 juni organiseert de Rabobank een online ClubQuiz. Elke vereniging 

die een rekening heeft bij de Rabobank kan daaraan meedoen en mooie 

prijzen voor de club winnen. Heeft jouw club geen rekening bij de Rabo, 

speel dan voor BBS mee! 

Wat je moet doen? 

• Stel een (of meerdere) team(s) samen namens jouw club; 

• Verzin een originele teamnaam; 

• Bekijk de prijzen en bedenk welke jij het liefste zou willen winnen; 

• Meld je aan via www.geluksregio.nl/aanmelden.  
Let op: dit kan tot 28 juni. 

• Check alvast de veel gestelde vragen (FAQ) en je bent volledig op de hoog-
te. 

De prijzen 

• 1e prijs t.w.v. 2.500 euro - Een clinic/spreker/materialen voor de sport 

• 2e prijs t.w.v. 1.000 euro - Een clinic/spreker/materialen voor de sport 

• 3e prijs t.w.v. 500 euro  - Een clinic/spreker/materialen voor de sport 

• 4e prijs t.w.v. 250 euro - Kaarten voor 8 personen in de business Club voor 
een wedstrijd van de Graafschap  

• 5e prijs t.w.v. 150 euro - Materiaal voor jouw club  (scoreborden e.d.) 

• 35e prijs t.w.v. 100 euro - Materiaal voor jouw club (sporttassen , EHBO-
koffers 

• 50e prijs t.w.v. 35 euro - De Achterhoekse vlag (100x150) en wimpel  

Wie kunnen er mee doen? 

Alle leden van de 4 clubs.  Een team bestaat doorgaans uit 4 of 5 personen. Maar 

meer of minder mag ook! Een paar voorbeelden om teams samen te stellen: 

• Jouw competitieteam 

• Besturen van een club 

• Jeugdgroepen 

• Je kantine maatjes 

Speel voor je eigen club of voor BBS! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHH98-_t38HjFS4Du_JqxlMxc1qgZqmZQbPfhBWg8f16nbZA/viewform
https://geluksregio.nl/wp-content/uploads/2021/06/3283760_FAQ-Clubquiz_highres.pdf
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De teams in seizoen 2021-2022 
Jullie hebben de voorstelindeling van de teams in april ontvangen. In principe blijft die gehandhaafd. 

Maar… er is nog wel een klein probleem voor team 2. Aanleiding daarvoor is het leuke nieuws dat 

Geeske zwanger is en niet aan de competitie kan starten. Er is geprobeerd te schuiven met dames uit 

andere teams, maar dat bleek geen oplossing. Het zou jammer zijn als de spelers van team 2 dit sei-

zoen niet mee kunnen doen. Er zijn nog 2 opties in beeld om team 2 toch mee te laten draaien in de 

competitie:  

1. dames uit andere teams willen (in elk geval het eerste deel van de competitie) met regelmaat 
invallen. Het zou fijn zijn als zich hiervoor dames aanmelden bij voorzitter@BBsamen.nl  

2. Er kan nog wel een herenteam gevormd worden, maar op dit moment is daar in de competitie 
indeling geen plaats voor. We staan wel op de lijst om een plek te krijgen als een ander team 
zich terugtrekt. Zou dit gaan gebeuren dan kan de overgebleven dame uit team 2 meedraaien in 
team 1. 

We geven onderstaande indeling op aan de bond. We mogen tot 1 augustus nog kosteloos een team 
terugtrekken. DAMES: meld je s.v.p. bij Hans Zweverink via voorzitter@BBsamen.nl  

 
BBS 1 - 7e divisie 
Steenderen - donderdag 

Willem van der Spoel 

Sander Massen 

Johan Boesveld  

Aniek Luesink  

Annemiek Menkveld 

BBS 2 - 7e divisie 
Hengelo - vrijdag 

Gerrit Hiddink 

Beerend Steentjes 

Hans Zweverink 

Geeske Menkveld  

Nienke Onstenk 

BBS 3 - 8e divisie 
Vorden - donderdag 

Peter Annevelink 

Stefan te Riele 

Martin Wissink 

Ilse van Dijk 

Susan Annevelink 

BBS 4 - 8e divisie 
Steenderen - zondag 

Lex van Ewijk 

Jan Takken  

Dennis Wassenaar 

Sylvia Breukink 

Eline Veenhuis  

Marianne Besselink 

BBS 5 - 9e divisie 
Hengelo - vrijdag 

Alfred Zweers 

Bert Wechgelaar 

Mart de Kraker 

Pascal Meenink 

Ria Onstenk 

Jannie Lubbers 

Judith Weustenenk 

BBS 6 - 9e divisie 
Steenderen - donderdag 

Jeroen Baars 

Ramon Kelderman  

Robert Klein Lebbink 

Jarkko Beulenkamp 

Maria Schut 

Josja van Mierlo  

BBS 7 - 9e divisie 
Steenderen - zondag 

Bert Wisselink 

Marius Lamers 

Edward van Mierlo 

Marja Koert 

Joke van Rooij 

mailto:voorzitter@BBsamen.nl
mailto:voorzitter@BBsamen.nl
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Vervolg teamindeling 2021-2022 
 

BBS R1 - Y-klasse 
Zelhem - maandag 

Ronald Postema 

Richard Baldenhofer 

Henny ten Brinke 

Miranda Legters 

Reini Bretveld 

BBS R2 - Y-klasse 
Vorden - donderdag 

Jan Klein 

Evert Brand  

Matthijs Beuseker 

Moniek Korterink 

Maaike te Stroet 

Diana Teunissen 

Marian te Riele 

BBS J1 - U19 
Steenderen - zondag 

Koert Klein Lebbink 

Kai Nieuwenhuis 

Yvet Bremer 

Jade Kleij 

BBS J2 - U16 
Steenderen - zondag 

Eldo de Kraker 

Max Reerink 

Shantila Blom 

Natalia Blom 

BBS J3 - U13 
Steenderen - zondag 

Renee Besselink 

Daphne de Greef 

Tess Kusters 

Sophie Reerink 

Invallers heren  
Competitie 

Raymond Brouwer 

 

Invallers dames  
Competitie 

Marcella Utermöhlen 

Marije Knol 

Pien Zweverink 

Invallers heren  
Recreanten 

Peter de Bruyn 

Jelle Beunk 

Invallers dames 
Recreanten 

Marjolein Seesing 

Kim Stulen 

Miranda Pul-Hagen 

Lieke ten Have 

Renate Nieuwenhuis 

Invallers heren 
Jeugd 

Michel van Beek 

 

Invallers dames  
Jeugd 

Lize Agterkamp 

Jeugd weer lekker bezig! 
De jeugd is onder leiding van de jeugdleiders weer heerlijk 

aan het sporten op de dinsdagen en donderdagen. Zo gaaf 

te zien hoe leuk die zich al mengen. Van Steenderen trai-

nen er wat mee in Hengelo en omgekeerd gebeurt dat ook. 

Dat levert een lekkere volle zaal op. 

Meer info over de compe-
titie ontvangen jullie aan 
het begin van het seizoen. 
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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! 

ProbeerBadminton.nu 
Dit najaar doen in elk geval Hengelo, Steenderen en Vorden weer mee met de ProbeerBadminton.nu actie. 

Dat betekent dat belangstellenden bij die clubs weer 10 lessen voor € 25,- kunnen volgen. De aanmelding 

verloopt dit jaar voor het eerst via BBS. We hopen veel nieuwe badmintonners aan te trekken!   

ALV BBS: dank voor jullie vertrouwen! 
We hebben de eerste ALV van BBS als gevolg van Corona schriftelijk laten 

verlopen. Jullie ontvingen een jaarverslag en het financieel overzicht. We 

ontvingen daar veel leuke en positieve reacties op. Eind april hebben we de 

ALV kunnen afronden door jullie een terugkoppeling te geven op de bin-

nengekomen vraag.  

Dank voor jullie input en het vertrouwen in ons als bestuur! 

Hans, Peter, Elly en Sylvia 

mailto:info@BBsamen.nl

