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23 december 2018 

 
 

Seizoen 2018-2019  
 

In deze nieuwsbrief vind je onder andere de openingstijden voor de komende tijd, speciale dagen, 

nieuwe trainer voor de senioren en de invullen van de bestuur vacatures.  

 

Openingstijden en dagen 
 

 

 

 
 

 
Verder gesloten op:  

2e paasdag, 2e pinksterdag en Hemelvaartsdag 

 

Geen vrijspelen op vrijdag 18 januari 
Wegens het senioren badminton-bowling toernooi is de zaal op vrijdag 18 januari niet beschikbaar 

voor vrijspelen. Vanaf 20:00 uur gaan de senioren een toernooi spelen. Hier kunnen overigens alle 

leden aan mee doen. Ook de leden dit nog niet zo lang spelen! Vanaf 22:00 worden we bij de bowling 

verwacht voor een gezellig avond.  

Heb je je nog niet opgegeven voor deze avond? Doe dat dan nu direct! We moeten tijdig de banen 

reserveren. 

 

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 12.30 competitie jeugd (globale eindtijd)

J = jeugd

S = senioren

15+ = gevorderde (competitie) jeugd vanaf 15 jaar

A = alle leden

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

Dag kerst kerst voorjaar mei

maandag 24-12 gesloten 31-12 gesloten 25-02 open 29-04 open

woensdag 26-12 gesloten 02-01 gesloten 27-02 gesloten 01-05 gesloten

donderdag 27-12 gesloten 03-01 gesloten 28-02 open 02-05 open

vrijdag 28-12 gesloten 04-01 gesloten 01-03 gesloten 03-05 gesloten

zondag 30-12 gesloten 06-01 open nieuwjaar 

toernooi (jeugd)

http://selby.mmnt.nl/


Familietoernooi voorjaar 2019 
Op zondag 17 maart is de zaal gereserveerd voor een nieuw familietoernooi.  

Zet deze alvast in je agenda! 

 

 

Nieuwe trainer voor de senioren op maandag 
Al eerder had Herman aangegeven dat hij met grote spijt en wegens aanhoudende blessures moet 

stoppen als trainer voor de senioren op maandag. Op verzoek van Herman zijn we versneld op zoek 

gegaan naar een opvolger. En die hebben we gevonden! 

Edgar van Meggelen zal met ingang van januari 2019 de training senioren op  

maandag gaan verzorgen. 

 

Voor velen is Edgar geen onbekende. Hij speelt al vele jaren badminton en beheerst het spel zeer 

goed. We wensen Edgar veel succes en hebben er vertrouwen in dat het weer een leuke, gezellige en 

training gaat worden. 

 

Bestuur 
Tijdens de algemene ledenvergadering hebben een aantal bestuursleden aangegeven hun 

bestuursfunctie te willen overdragen aan een ander lid. De volgende functies waren hierdoor per 

seizoen 2019-2020 vacant geworden: 

• Secretaris 

• Penningmeester 

• Algemeenbestuurslid  

Ik ben als voorzitter zeer blij jullie te kunnen melden dat alle vacatures kunnen worden ingevuld. 

Met ingang van seizoen 2019-2020 zullen de volgende wijzigingen in het bestuur worden 

doorgevoerd: 

 

Evelyne Hoek   Secretaris 

Koen Standaar   Penningmeester 

Bas Kruiswijk   Algemeen bestuurslid 

Sebastian Ott   Algemeen bestuurslid 

 

Henriëtte Topper gaat na ruim 30 jaar en verschillende functies nu echt stoppen met haar 

bestuursfunctie. Mede omdat Henriëtte in haar nieuwe rol als Vertrouwens Contact Persoon voor BC 

Selby volledig onafhankelijk moet kunnen zijn.   

 

  



Fijne feestdagen! 
 

Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2019! 

 

 
 

Onze sponsors 

 

                                                                       

http://eetvilla.nl
http://www.bowlingoverhees.nl/
https://www.intersport.nl/soest/

