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Juni, de laatste maand van dit seizoen
Nog vijf vrijdagen in juni. Dan is het gebeurd. In juli en augustus is Sporthal Lewenborg
gesloten. We beginnen na de zomer weer in september. Eerst op Ameland (7-9 september) en vanaf 14 september weer in Sporthal Lewenborg. Dat is de start van ons
vierenveertigste seizoen.
Einde-seizoen-toernooi op 29 juni
In de maand juni houden we op de laatste vrijdag ons Einde-seizoen-toernooi. Geen
toss meer, alleen nog dit toernooi. Het is een krachtmeting waarbij je op sterkte wordt
ingedeeld. Een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen is jezelf van te voren
opgeven. Als je dat niet gedaan hebt kun je niet meespelen. Hooguit nog als invaller
voor het geval iemand onverhoopt uitvalt. We hanteren op deze laatste vrijdagavond
drie sterkteklassen. Per niveau kun je clubkampioen worden in de klasse waarin je uitkomt.
Het toernooi bestaat uit 5 partijen per persoon. Het zijn dubbelpartijen die je speelt
maar afhankelijk van het aantal opgaven kan er een enkelpartij tussen zitten. Een partij
bestaat hoogstens uit twee sets en duurt maximaal 18 minuten. Je speelt steeds met
iemand anders samen.
Opgeven kun je via de link Opgave Clubkampioenschap 29 juni. Wees er op tijd bij. Uiterlijk vrijdagmorgen 29 juni om 10 uur moet jouw aanmelding binnen zijn. Van de
deelnemers verwachten wij op de avond zelf een bijdrage van 1 euro. Van dit geld kopen we wat prijsjes. Dus geen Rolls-Royce wel onsterfelijke roem. Houd er rekening
mee dat je op die avond ruim op tijd aanwezig bent want je eerste wedstrijd begint al
om 20 uur. Weet je van te voren al dat je dit niet haalt, geef je dan niet op. Daarmee
vermijd je teleurstellingen bij de andere spelers.
Seizoenafsluiting met barbecue op zaterdagavond 30 juni
In het verleden gingen we op zaterdag overdag nog wel eens ergens kanovaren,
mountainbiken of pijlenboogschieten. Dat doen we dit jaar niet. Maar…, de traditie om
het seizoen af te sluiten met een barbecue zetten we voort. Op zaterdagavond 30 juni
mogen we naar een lommerrijk plekje. Als je er vorig jaar bij was weet je hoe goed het
toeven is op het buitenverblijf van Cindy. Onze gastvrouw zorgt ook in het dagelijks leven op vakkundige wijze voor uitgebreid onthaal. Verwennerij van je smaakpapillen is
bij haar in deskundige handen. Hierbij zal ze worden geassisteerd door het BCL-BBQcomité. Zij gaan die avond weer helemaal los en zullen er alles aan doen om de afsluiting van jouw badmintonseizoen in je smaakgeheugen te etsen.
Voor deze gezellige avond moet je ons wel even laten weten dat je komt. We willen
zorgvuldig inkopen en niet met een overdaad aan vlees achterblijven. Niet alleen vanwege de kosten maar ook en vooral uit respect voor de dieren die deze braderij mogelijk maken. Binnenkort laten we weten hoe de organisatie er verder uit gaat zien. Of je
bijvoorbeeld nog wat hapjes of drankjes mee moet nemen. Of alleen geld, veel trek en
goede zin. Ook de kosten weten we nog niet. We komen hier dus nog op terug. Maar
noteer vast de datum: 30 juni. Meer nieuws volgt!
Tip: smeer je goed in met DEET. Dat voorkomt veel irritatie.
Lekker doorspelen of vind je het wel mooi geweest
Aan het eind van elk seizoen sta je weer voor de keus. Doorspelen of vind je het wel
mooi geweest. Je lidmaatschap wordt automatisch door ons verlengd. En begin september krijg je de contributienota toegezonden. Als je onverhoopt toch wilt stoppen dan
moet je jezelf vóór 1 juli afmelden via een brief of per mail bij het secretariaat. Zet er
even bij wat de reden is dat je niet meer verder wilt spelen bij onze club. Voor alle duidelijkheid: we hopen dat je blijft!

Privacybeleid BCL
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Ja hoor. Ook BCL moet eraan geloven. De internationale regels zijn aangescherpt. Je
zult het wel gemerkt hebben. Tal van organisaties bestoken je de laatste tijd met
informatie over hun vernieuwde privacymaatregelen. De wetgeving hierover is niet
alleen van toepassing op bedrijven en overheidsinstanties. Ook clubs en verenigingen
vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wil je er meer
over lezen: op onze site kun je ons privacybeleid vinden. We hebben nu extra
beveiligingen ingebouwd in onze ledenadministratie. En ook de formulieren waarmee
spelers zich inschrijven zijn aangepast. Vanwege deze wet krijgen alle spelers die al bij
ons zijn ingeschreven binnenkort hun persoonsgegevens toegezonden. Dat zijn de
gegevens zoals die in onze ledenadministratie zijn opgenomen. Ieder krijgt het verzoek
dit te verifiëren en aan te vullen.
Amelandweekend
Ter herinnering. Het Amelandweekend is op 7, 8 en 9 september. We hebben onderdak in Kampeerboerderij de Boerezwaluw in Buren. Dichtbij Nes. Er is al een leuk
groepje mensen dat zich heeft opgegeven. Gezellig wordt het zo wie zo. Maar zoals altijd bij dit soort weekendfestiviteiten; er kan nog meer bij. Geef je op.
De kosten zijn gelijk gebleven. Net zoals vorig jaar ook nu weer 65 euro. Daarvoor kun
je op zaterdag en zondagmorgen naar de sporthal. Je krijgt een goede slaapplek, twee
keer ontbijt, twee keer lunch en op zaterdagavond een warme maaltijd. Een paar eenvoudige hapjes en drankjes zitten ook bij de prijs inbegrepen. De boot en een hapje
eten op vrijdagavond zit er niet bij inbegrepen want het is geen groepsreis. Je bepaalt
zelf welke boot je neemt en of je bij aankomst nog iets wilt eten. Vanaf 15:00 uur kun je
terecht in de boerderij maar de mensen die nog moeten werken op vrijdag komen vaak
veel later.
Geef je wel tijdig op. Wacht daarmee niet te lang in verband met alle voorbereidingen
die het Ameland-comité moet treffen. Opgeven bij het Ameland-comité doe je per
email: edwin.van.den.berg19@gmail.com, of via WhatsApp 0643754553.
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