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Toernooi Eelde alweer prijs
Anja en Ronald waren zaterdag 24 maart opnieuw triomfators. Meerdere malen mochten zij eerder in Eelde de glimmende wisselbokaal in ontvangst nemen. Even checken
of hun namen er nog opstonden van die vorige keren. Ja hoor, onuitwisbaar erin gegraveerd. Nu worden hun namen opnieuw toegevoegd. Mixers die in het Twee-HallenToernooi van 2018 slechts één set af stonden en daarmee toernooiwinnaar werden. De
wisselbeker is niet mee naar huis gegaan. Dan moet je hem later toch weer terugbrengen. De handdoeken met het borduursel 1 e prijs zijn wel in de sporttas meegenomen
richting Ten Boer.

Nog een paar toernooien te gaan
21 april. Mixtoernooi Haulerwijk. Info/opgave: BVHaulerwijk
28/29 april. Toernooi BC-GO Groningen. Info: BC-GO, opgave: toernooi
26/27 mei. Mix/dubbel Nacht van O-Pekela. Info/opgave: secretariaat@bvbop.nl
Huiskamerbios druk bezocht
‘The mountain between us’ trok veel bezoekers. De eerste en tweede rang waren uitverkocht. Voor de derde rang moesten extra stoelen worden aangevoerd. Het paste
net; ieder een zitplaats. De film bestond vooral uit mooie plaatjes van een besneeuwd
berglandschap. Een vrouw en man doolden daar hongerig rond ver van de bewoonde
wereld. Kind noch kraai vertoonde zich. Slechts een brave hond en een agressieve
poema kwamen in beeld. In deze barre omstandigheden moesten allen zien te overleven. Lastig genoeg. Wat hachelijke situaties en schrikmomenten regen zich aaneen
tussen de bergtoppen. En langzaam ontspon zich de onvermijdelijke romance. Dat was
het. De Commissie van Wijzen die deze rolprent in het rijtje van genomineerden
plaatste had liever iets anders vertoond. Maar de keuze was voorbehouden aan de belangstellenden. De meerderheid vond dit de beste optie.
Naar verluid volgt aan het eind van dit seizoen nog een avondvullende vertoning van
een duister onderzees drama. Waarschijnlijk alleen voor genodigden. We hebben er
nog niet de vinger op kunnen leggen of dit slechts een gerucht is of dat er een kern van
waarheid in schuilt. De ontwikkelingen rondom de huiskamerbios blijven we van een
afstandje volgen.
Jaarlijkse ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering is op vrijdagavond 6 april in de kantine. De uitnodiging
hiervoor is toegezonden. Mocht je die niet ontvangen hebben, meldt dit dan even bij
het secretariaat zodat je alsnog de agenda met de stukken krijgt.
Competitie spelen in nieuw seizoen
We weten nu nog niet hoe de nieuwe competitie eruit ziet. Daarvoor is het nog te
vroeg. In de loop van april verwachten we dat de badmintonbond de teams verdeelt
over de divisies. Vanuit onze club hebben we twee teams aangemeld. Een derde team
zit er voor het nieuwe seizoen niet in. Vijf spelers die in het afgelopen competitieseizoen speelden hebben zich teruggetrokken. Maar gelukkig is er ook nieuwe aanwas.
Drie nieuwe aanmeldingen zijn bij ons binnengekomen. Samen met acht overgebleven
spelers van de afgesloten competitie beschikken we nu over elf competitiespelers.
We hebben een team opgegeven voor de tweede klasse en een team voor de derde
klasse. In het nieuwe seizoen zullen het geen klassen meer zijn maar divisies. Dan
spreken we van de zevende en de achtste divisie.
Wat vind je van onze sporthal?
We horen de laatste tijd weer veel opmerkingen over de sporthal. Daarom willen we jullie dit onderzoek niet onthouden. De gemeente peilt momenteel de tevredenheid onder
alle gebruikers van sporthallen. Ben je tevreden of kan het beter? Als je meedoet aan
dit onderzoek maak je kans op toegangskaarten voor Groninger Topsportclubs en als
hoofdprijs een sportmaterialenpakket van 150 euro.
Door hier te klikken kom je direct bij de enquête. Invullen kan t/m 14 april. De gemeente zal de antwoorden anoniem verwerken.
Tapen en bandageren
Sportblessures komen veelvuldig voor. Om de blessures te voorkomen of het herstelproces te versnellen organiseert Huis voor de Sport Groningen de cursus ‘Tapen en
Bandageren'. De cursus is bedoeld voor trainers, begeleiders en overige geïnteresseerden van sportverenigingen. De cursus is een vervolg op de cursus Sportblessures
(EHBSO) die in voorgaande jaren en al eerder is georganiseerd. Voor deelname is het
belangrijk dat cursisten enige voorkennis hebben van EHB(S)O.
Cursusgegevens
Datum: woensdag 4, 11 en 25 april 2018
Tijd:
19.00-21.30 uur
Waar: nader te bepalen in Groningen
Prijs: gratis
Klik hier voor meer info en aanmelden.
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Privacyverklaring
Privacy is een hot item. Ook bij sportverenigingen. Zeker nu op 25 mei aanstaande de
regelgeving wordt aangescherpt. De omgang met de persoonsgegevens waar de club
over beschikt wordt strakker. Op het gebied van vastleggen, beheer, beveiliging en gebruik. Alle privacygevoelige elementen zal het bestuur in een zogeheten verwerkingsregister opnemen. Dit is een schematische checklist voor het bestuur om steeds te
kunnen vaststellen of het gebruik van persoonsgegevens voor een nieuwe activiteit legaal is. Wat je er als speler van gaat merken is dat we binnenkort met een privacyverklaring komen en dat we iedere speler toestemming vragen om zijn persoonsgegevens
te mogen gebruiken voor een paar vastomlijnde doeleinden.
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