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BADMINTON
SPEEL JE SAMEN!
Tijdens dit seizoen richten we ons, als ‘nieuw’
bestuur in de eerste plaats op het behoud van
onze badmintonclub. Maar toch willen we
beetje bij beetje de werking ervan terug op de
sporen zetten.
Daarom lanceren we meteen enkele initiatieven:
• de slogan ‘Badminton speel je samen!’ waarbij we sterk willen inzetten op het
sociale karakter van onze sport. Iedereen moet elk speelmoment ruime
speeltijd krijgen.
•

•

een vernieuwde website http://www.bchoogstraten.be, waarbij we informatie
geven over de clubwerking maar… waar we ook via ‘clubnieuws’ jullie

T-SHIRTS?!?
Nieuwsgierig naar
de kleur van de
nieuwe T-shirts?!?
Wij weten het al! 😉
Nee, we zwijgen!!!

informeren over het reilen en zeilen van onze club. Bezoek ze geregeld!
en… zoals je hierboven ziet: een nieuw logo, ontworpen door Geert
Marynissen, één van onze competitiespelers. Dit logo komt terecht op de
nieuwe T-shirts, die we allicht in januari tegen aankoopprijs aanbieden, maar
daarover later meer… Geduld!

WWW.BCHOOGSTRATEN.BE
https://www.facebook.com/bchoogstraten/

DECEMBER
INITIATIE!

INITIATIELESSEN: 5, 12 ÉN 19 DECEMBER 2018

NOG BETER
badmintonnen?
Zie hiernaast!

Op bovenstaande woensdagen kunnen alle volwassenen tussen 20.00 en
21.00 uur initiatielessen volgen. Frank Van den Bergh en enkele andere

OPGELET!!!

bestuursleden plannen om onder meer jouw opslagtechniek, je slagen én je
positiespel NOG beter te maken! We trachten aan te sluiten bij jouw ‘niveau’!
Wil je deze initiatielessen volgen?
Mail je deelname naar bcho.penningmeester@gmail.com. Tot dan?
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Géén badminton
op 22, 26 en 29
december 2018 én
op 2 januari 2019!
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ONZE CLUB EN PRIVACY
Hieronder vind je informatie over het lidgeld voor
2019. We vragen je deze keer ook om je gegevens
aan ons door te spelen via een
‘herinschrijvingsformulier’.
We rekenen erop dat je dit zeer nauwgezet invult
zodat we jouw gegevens kunnen aanvullen. We
gebruiken deze enkel en alleen voor de
clubwerking.
Maar… We zijn van plan om af en toe ook foto’s te
maken of te filmen tijdens de speelmomenten. We
waarderen ten zeerste indien je ons toestaat om
ook jou in beeld te brengen. Indien je dit echter
niet wenst, gebruik je het ‘herinschrijvingsformulier’
om dit te melden.

Deze foto dateert van 14 november 2018. Alle
aanwezigen kwamen spontaan mee op de
groepsfoto staan.
We bedanken iedereen hier nogmaals voor!
Wel… Na de herinschrijvingen beginnen we met
foto’s en filmpjes op onze website te plaatsen…
We houden je op de hoogte!

Wist je dat badminton na boksen en squash in
de top 3 van fysiek zwaarste sporten staat?
Onze conclusie: wij zijn allemaal atleten! 😉

VIND ONZE CLUB OOK IN DECEMBER

IN DE HOOGSTRAATSE MAAND!!!

LIDGELD 2019!

KERST EN NIEUWJAAR!

De meeste leden van onze club betalen lidgeld van
januari t.e.m. december. Ben jij in dit geval?
Dan vragen we om de betaling van het lidgeld uit te
voeren TEGEN 31 DECEMBER 2018!
Zo ben je én blijf je lid van onze club!
Ga naar ‘CLUBNIEUWS’ op www.bchoogstraten.be!
Download het herinschrijvingsformulier, vul het in,
handteken het én bezorg het ons op papier of per mail!

Het eindejaar is een periode van (kerst)drukte,
nieuwjaarswensen en feesten… Een fijne tijd waarbij
we vooral willen samenzijn met onze dierbaren.
Om die redenen is er tijdens de kerstvakantie

GEEN BADMINTON

op za. 22/12, wo. 26/12, za. 29/12 én wo. 02/01 !!!

We wensen jou en je dierbaren alvast fijne feestdagen en een prachtig 2019!

PAT

FRANK

DIRK
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