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Seizoen 2018-2019  
 

De heetste zomer sinds tijden ligt achter ons. Nu de temperatuur weer normaal is geworden kunnen 

we er weer vol tegen aan in het nieuwe badminton seizoen.  

 

Openingstijden en dagen 
Maandag 27 augustus is de eerste speeldag van het seizoen. 

 

 

Dag Groep Opening Sluiting Aard van gebruik 

          

maandag S 19.30 22.00 Training tot 20.30, daarna vrij spelen 

woensdag J 15.00 18.00 3 groepen van 1 uur 

donderdag S en 15+ 19.30 21.30 Training tot 20.30, daarna vrij spelen 

vrijdag A 19.00 21.00 
Jeugd competitietraining 20.00, daarna vrij 
spelen 

zondag *   
10.30 
12.00 

12.30 
16.00 

competitie jeugd (globale eindtijd) 
competitie senioren 

          

     J = jeugd 

S = senioren 

15+ = gevorderde (competitie) jeugd vanaf 15 jaar 

A = alle leden 

* = competitie is in de periode september - januari (thuis dag/tijd) 

 

 

herfst  kerst voorjaar mei 

        

20-10 open gesloten 25-02 open 29-04 open 

22-10 gesloten gesloten 27-02 gesloten 01-05 gesloten 

23-10 open gesloten 28-02 open 02-05 open 

24-10 gesloten gesloten 01-03 gesloten 03-05 gesloten 

21-10 open 
(familie toernooi)       

        

 

Verder gesloten op:  

2e paasdag, 2e pinksterdag en Hemelvaartsdag 

  

http://selby.mmnt.nl/


Training seizoen 2018-2019 
Jeugd: 

De zaal voor 3 jeugdlesuren beschikbaar dit seizoen. De trainer (Sander) maakt een indeling op 

leeftijd en niveau voor de verschillende lesuren 

 

Senioren: 

Maandag:  gevorderde training. 

Donderdag:  starters van afgelopen seizoen en nieuwe leden  

 

Vrijspelen mag ieder seniorlid op maandag en donderdag vanaf 20.30 uur (gehele seizoen). 

 

Je lidmaatschap bij BC Selby  
Voor alle duidelijkheid nog een keer een aantal regels omtrent het lidmaatschap. 

Alle informatie over het lidmaatschap vindt je ook op onze website: 

http://www.bcselby.nl/lidmaatschap/  

 

- Lidmaatschap is voor tenminste 1 jaar 

- Opzegging moet schriftelijk voor 1 april van het lopende seizoen 

- Opzegging gaat altijd in per de 1e dag van het nieuwe contributiejaar (1 juli) 

- Contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni 

- Contributie wordt via automatische incasso geïnd (begin september) 

 

Het totaal aantal leden bij de start van dit seizoen is 85. We hopen komend seizoen het 100e lid te 

mogen verwelkomen!  

 

Activiteiten komende periode 
Zaterdag 1 september: We starten die seizoen al heel snel met de eerste activiteit. De opendag IDEA.  

Een aantal leden hebben zich al aangemeld om te helpen bij de organisatie en het ontvangen van 

mensen in de zaal. Als je ook wilt helpen, laat het dan weten. Je aanwezigheid wordt zeer op prijs 

gesteld. 

 

Donderdag 18 oktober: Algemene Leden Vergadering 

 

Zondag 21 oktober: eerste familietoernooi 

 

Verder… 
Ieder seizoen komen en gaan leden. In de afgelopen 2 jaar is de vereniging behoorlijk gegroeid. We 

hopen in dit jaar deze lijn voor te zetten en het 100ste lid te mogen verwelkomen.  

 

Selby BC wordt 50 jaar in maart 2019. Een aantal van jullie zijn al rond de 40 jaar lid en hebben dus 

een groot deel van de verenigingsgeschiedenis meegemaakt. We willen onze verjaardag vieren. Hier 

zal in de volgende nieuwsbrieven aandacht aan worden besteed. 

 

  

http://www.bcselby.nl/lidmaatschap/


 

En als laatste wil het bestuur iedereen een mooi, gezond en sportief nieuw speelseizoen toewensen. 

De leden die wegens ziekte of een blessure even niet kunnen spelen wensen we een spoedig hertel 

toe.  
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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/

