BADMINTONCLUB HOOGSTRATEN

28 AUGUSTUS 2018

BADINFO 2018-2019 - 2
NIEUWSBRIEF - BADMINTONCLUB HOOGSTRATEN

INFORMATIE

START SEIZOEN 2018-2019
WOENSDAG 5 SEPTEMBER: jeugd en volwassenen
ZATERDAG 8 SEPTEMBER: mini-Bad en G-Bad

Een nieuw seizoen,
een nieuwe start,
ook voor onze FB
én binnenkort voor
onze website. Wij
houden jullie op de
hoogte!

Eindelijk! Binnenkort kunnen én willen we weer met z’n allen genieten van
badminton. Kijk jij er ook zo naar uit? Pak je spullen bij elkaar, warm je even op en
rep je naar De Zevensprong… We zien je daar!
En… Heb je familie, vrienden, kennissen… die ook wel zouden genieten van
badminton? Spreek hen aan, nodig hen uit om te komen kennismaken! Ze kunnen
twee keer gratis komen ‘proeven’ van onze heerlijke sport. Dus: uitnodigen maar!
Iedereen is welkom!
WOENSDAG

ZATERDAG

18.30 - 20.00 uur (training)

10.00 - 12.00 uur (vrij spelen)

20.00 - 22.00 uur

10.00 - 12.00 uur

MINIBAD

-

10.00 - 11.00 uur

G-BADMINTON

-

11.00 - 12.00 uur

JEUGD
VOLWASSENEN

Vind ons op Facebook: https://www.facebook.com/bchoogstraten/
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SEPTEMBER
IEDEREEN
WELKOM!

NIEUW!
Het bestuur van je
favoriete club is
‘NIEUW’… Wie?
Kijk op de volgende
pagina…!

BADMINTONCLUB HOOGSTRATEN

15 JUNI 2018

GEZOCHT: NIEUW LOGO!
Een nieuw bestuur, een nieuw logo…
Logisch? Misschien niet, maar we vinden
dat onze club er wel aan toe is.
Het vorige logo gaat al heel wat jaren mee (zie
hiernaast) en is aan vervanging toe. We dagen alle
leden - JONG EN OUD - dan ook uit om een logo
voor onze club te ontwerpen. ‘Geen talent’ bestaat
niet! Een (kinder)tekening kan ook een element
bevatten dat we als logo kunnen gebruiken. DUS: niet aarzelen, ontwerpen tegen eind september!
Digitale ontwerpen op computer kan je mailen naar dirk.janssens.bvho@icloud.com! Papieren ontwerpen kan
je tijdens een speelmoment aan één van de bestuursleden bezorgen of… in de ideeënbus steken.
We zien jullie graag terug in De Zevensprong!

Sporthal VTI - Spijker
De Zevensprong
Gelmelstraat 62
2320 Hoogstraten

WIST JE DAT… badminton de snelste racketsport
ter wereld is? Het officiële smashrecord bedraagt
332 km/u (Hu Haifeng, China in 2005). Het
record bij tennis is 263,4 km/u (Sam Groth)…

NIEUW BESTUUR
We beloofden jullie in de vorige badinfo meer
concrete informatie, ook over de invulling van het
nieuwe bestuur. We willen zeer dicht bij alle
leden staan en dan moeten we zeker herkenbaar
én bereikbaar zijn. Hoewel het ene bestuurslid al
fotogenieker is dan het andere besloten we toch
om samen op één foto te staan zodat jullie bij de
namen (en taken) ook een gezicht kunnen
plakken. TOT BINNENKORT!

PAT

FRANK

VOORZITTER: Dirk Janssens
ONDERVOORZITTER: Jan Brusselaers
SECRETARIS: Frits De Prins
PENNINGMEESTER: Frank Van den Bergh
JEUGDCOÖRDINATOR: Pat Mathysen
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