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Seizoen 2017-2018  
 

In deze nieuwsbrief vind je onder andere de aankondiging voor de Algemene Ledenvergadering, een 

terugblik naar de opendag van 2 september jl., en een overzicht van activiteiten die we dit jaar gaan 

plannen. 

 

 

Seizoen 2017-2018 is begonnen! 
Het speelseizoen van Selby start jaarlijks op het zelfde moment als de scholen. Dit jaar was dat medio 

augustus. Na zes weken rust is het goed om weer te kunnen spelen. Helaas zijn er ook nu weer een 

aantal leden met een (langdurige) blessure die tijdelijk niet kunnen spelen. Een fenomeen waarmee 

helaas vrijwel iedere badmintonner wel een aantal keer wordt geconfronteerd. Vanuit het bestuur 

wensen we iedereen een fijn speelseizoen en hopelijk zonder blessures! 

 

Open Dag 
De Open Dag heeft een grote aantrekkingskracht voor Soest en omstreken. Ook bewoners van 

Overhees en aangrenzende wijken komen in grote getale langs. De instroom in onze zaal begint ook 

regelmatig met de opmerking “goh, ik wist niet dat hier ook nog een sportzaal in het gebouw zat”. 

Veel verbazing dus, maar des te leuker als de binnenloper ook even gaat spelen. 

Mijn eigen kennismaking met Selby begon ook op een Open Dag. En ik weet van veel andere spelers 

dat deze eveneens Selby voor het eerst zagen op een Open Dag. Dit is dus voor onze club een zeer 

belangrijk evenement!  En ik kan zeggen dat ook dit jaar deze dag een zeer groot succes was. De 

saamhorigheid, het onderling contact van de leden en enorme betrokkenheid bij de club heeft deze 

dag tot een succes gemaakt.  

Iedereen die aanwezig was, heeft geholpen, heeft gespeeld,..wil ik namens het bestuur bedanken. 

 

 

                               
 

 

Trainen 
Het is goed om te zien dat de training op maandag weer goed wordt bezocht. Een mix van nieuwe 

spelers, 2e jaar spelers en anderen die graag blijven trainen. Ook het vrijspel daarna wordt goed 

bezocht. 

http://selby.mmnt.nl/


 

De donderdag is ook een vaste speelavond. Van 20.00 tot 22.00 kan ieder seniorlid vrij spelen! En het 

is niet alleen voor de beste spelers,… iedereen is welkom op donderdag. Ook als je net bent 

begonnen met het spel. Als je ook wilt komen, laat het dan weten. We voegen je dan toe aan de 

WhatsApp groep. 

 

Aankondiging Algemene Leven Vergadering (ALV) 
De ALV zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 26 oktober 2017 (20.30, locatie Eetvilla van den Brink) 

In de 2e week van oktober wordt het Selby boekje verspreid worden onder de leden, waarin de 

notulen van vorig jaar en de agenda van dit jaar zijn opgenomen. 

 

Noteer in je agenda!! 
15 oktober ouder-kind toernooi 

26 oktober Algemene Leden Vergadering 

5 januari bowling toernooi 

15 juni  BBQ 

 

Ouder-kind toernooi 
In de Herfstvakantie (zondag 15 oktober) zal het eerste kind-ouder toernooi gaan plaatsvinden. Dit is 

een bijzonder evenement waarbij het de jeugdleden een ouder meenemen en dan samen als team in 

het toernooi gaan deelnemen. 

Maar,.. andersom is het ook natuurlijk toegestaan. Het is leuk als de seniorleden ook komen, maar 

dan met een kind (onder de 18). De organisatie zal zorgen voor een leuke indeling van de partijen. 

Het wordt gegarandeerd een leuke dag! 

 

Je kunt je opgeven voor deelname door op dit bericht te reageren. 

Op woensdag krijgen de jeugdleden een formulier mee. 

 

De Willaert 
De gemeente heeft toegezegd dat we de komende jaren nog gewoon in de Willaert blijven spelen. 

De nieuwbouw van Orlando is nog niet begonnen. En de locatie waar de nieuwbouw moet komen is 

ook nog niet definitief. 

 

Nieuwe leden 
In seizoen 2016-2017 heeft BC Selby 21 nieuwe leden mogen verwelkomen (9 junioren, 12 senioren). 

Door het up to date maken van de ledenadministratie, en een klein aantal opzeggingen is het totaal 

aantal leden is daarmee op 68 gekomen per 30 juni 2017. 

 

 

In september 2017 zijn er ook weer nieuwe leden ingeschreven. De verwachting voor dit seizoen is 

wederom een groei in het aantal leden.  

  



 

Materiaal 
De gemeente heeft een nieuw badmintonnet geleverd in juni. 

Selby heeft voor de training, open dag, andere toernooien en nieuwe spelers een aantal rackets 

aangeschaft. 

In vorig seizoen zijn de scoreborden vervangen (met dank aan de Eet Villa van den Brink) 

 

  
 

Onze sponsors 

 

                                     

 

 
 

 

 

 

  

http://www.haicotweewielers.nl/
http://eetvilla.nl
http://www.bowlingoverhees.nl/
http://www.wasiel-steitner.nl/
http://www.dijsselbv.nl/
https://www.intersport.nl/soest/

