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8 december 2019 

 
Seizoen 2019-2020  
Deze keer een korte nieuwsbrief met een paar updates over verschillende onderwerpen.  

 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 
De Algemene Leden Vergadering is goed bezocht.  

Een paar belangrijke punten waren: 

- Wijziging bestuursleden 

- Besluit voor verhoging van de contributie met ingang van 2020-2021. 

 

De notulen ALV kan je downloaden via de website. Gebruik daarvoor het wachtwoord: 

Selby19031969 

https://www.bcselby.nl/notulen-algemene-leden-vergadering-2019/  

 

Sportzaal de Willaert 
Tijdens de ALV zijn alle plannen, tekeningen, en kennis gedeeld. Er wordt frequent en intensief 

overlegd over de nieuwe, verbouwde Willaert. Huidige planning is dat in januari de tekening 

definitief is (akkoord Selby, Shot en TTV Overhees) en er in maart 2020 vanuit de gemeente een 

aanbestedingsopdracht wordt gedaan om de plannen te realiseren. 

Planning gereed is start seizoen 2020-2021. 

 

Badminton Bowling toernooi (volwassenen) 
Vrijdag 10 januari 2020 gaan we eerst op 20:00 badmintonnen,  

daarna gaan we naar de bowling om een balletje te gooien en  

gezellig met elkaar wat te drinken.  

 

Inschrijven is nog mogelijk. Klik op onderstaande link. 

https://www.bcselby.nl/inschrijven-badminton-bowling/  

 

Openingstijden, speeltijden en Kerstvakantie 
- Tijdens de Kerstvakantie zijn we gesloten. Geen training, geen vrij spelen.  

- Na de Kerstvakantie wordt de competitie jeugdtraining op de maandag voortgezet. 

- Op de donderdag is de zaal gehuurd tot 21:00. Tijdens de winterperiode heeft de Hockey de late 

uren gehuurd en zullen wij dus geen gebruik kunnen maken van de zaal. Indien nodig gaan we na de 

winterperiode op de donderdag de huurtijd aanpassen. 

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.pixabay.com%2Fphoto%2F2018%2F05%2F24%2F23%2F04%2Fbowling-3427969_960_720.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fnl%2Fillustrations%2Fbowling-staking-bal-ge%25C3%25AFsoleerd-3d-3427969%2F&docid=uQaC33yiRawD1M&tbnid=FvXK-1LPTGnDqM%3A&vet=10ahUKEwir14vPhJflAhVK16QKHWpdDxIQMwhWKAowCg..i&w=960&h=540&bih=751&biw=1536&q=bowling&ved=0ahUKEwir14vPhJflAhVK16QKHWpdDxIQMwhWKAowCg&iact=mrc&uact=8
https://www.bcselby.nl/notulen-algemene-leden-vergadering-2019/
https://www.bcselby.nl/inschrijven-badminton-bowling/
http://selby.mmnt.nl/


 

Dag datum tijd Groep toelichting 

maandag 6-jan 19:00    Competitie jeugdtraining J1, J2, J3 

maandag 6-jan 19:45 S Training volwassenen (20:30 
vrijspelen) 

donderdag 9-jan 19:30 S en 15+ Training volwassenen (20:30 tot 
21:00 vrijspelen) 

vrijdag 10-jan 18:00   Jeugd training tot 20:00 (geen 
vrijspelen) 

vrijdag 10-jan 20:00    Badminton Bowling volwassenen 

          

maandag 13-jan 19:00    Competitie jeugdtraining J1, J2, J3 

maandag 13-jan 19:45 S Training volwassenen (20:30 
vrijspelen) 

donderdag 16-jan 19:30 S en 15+ Training volwassenen (20:30 tot 
21:00 vrijspelen) 

vrijdag 17-jan 18:00   Jeugd training tot 20:00, daarna 
vrijspelen 

 

 

F-sports is jarig

 
 

  



Onze sponsors (klik op logo om naar de website te gaan) 

           

http://eetvilla.nl
https://www.f-sports.nl/
http://www.bowlingoverhees.nl/

