Nieuwsbrief
nr: 115
maart 2020

Ledenvergadering kiest nieuwe voorzitter
Het op één na laatste agendapunt van de ALV op 28 februari was de verkiezing van de
voorzitter. Johan was niet meer herkiesbaar. Hij had een paar leden gepeild of ze wat
voor die rol voelden. Diversen waren vereerd maar twijfelden over hun geschiktheid.
Toch is het Johan gelukt. In de laatste week voor de ALV deed Suzan Elsinga de toezegging zich kandidaat te stellen. Zij is in de ALV onder groot applaus met algemene
stemmen gekozen. Twintig jaar geleden was zij al bestuurslid. Toen bemenste zij vier
jaar het secretariaat. En dan nu voorzitter. Haar eerste daad was het bedanken van
Johan voor de zes jaren waarin hij de hamer hanteerde. Daarna nam zij de leiding van
de ALV over en loodste de vergadering door de rondvraag.
De ledenvergadering sprak haar waardering uit voor het verslag en het functioneren van
het bestuur over de voorbije periode. De vergadering ging akkoord met de voorgestelde
plannen en de bijbehorende begroting. Dit betekent voor het nieuwe seizoen dat de
maandagavond in Engelbert nu een volwaardige speelavond wordt van september tot
en met juni. En dat de contributie een lichte ophoging krijgt.

Competitie eindstand
De competitie is voorbij. We kwamen een
paar punten tekort om van de onderste
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tere teams.
Je zou daarmee kunnen stellen dat ons team wel de potentie had om ook tegen de
zwakkere tegenstanders minimaal gelijk te spelen. Het heeft niet zo mogen zijn. Maar
niet getreurd. Het volgend seizoen nieuwe ronde, nieuwe kansen.
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7e Divisie afd. 1
ZUIDHORN BV 1
STADSKANAAL BC 2
BANNINK-MACH BC 1
ASSEN BC 1
BOP BV 2
AMOR GS BC 7
GO! BC 8
LEWENBORG BC 1

Punten

Winst

74

9

Gelijk Verlies
3

2

Competitiespelen?
De competitie is voorbij. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Om in de competitie mee te
spelen moet de bond uiterlijk 12 april weten met hoeveel teams we gaan spelen. Daarvoor moet eerst helder zijn wie in september competitie willen spelen. Leden van BCL
kunnen zich hier nu voor opgeven. Opgave kan tot 10 april bij ons secretariaat. Op basis
van het aantal opgaven besluiten we dan op 11 april hoeveel teams we gaan inschrijven.
Wacht niet te lang. Eerst meer informatie? Vraag Bennie. Of wil je weten wat je van die
wedstrijden kunt verwachten? Vraag de spelers (Annejoke, Suzan, Tessa, Ida, Bart,
Thom, Samuel) die afgelopen herfst en winter aan de competitie hebben meegedaan.
Filmavond 4 of 18 april?
Het Kwartet Der Wijzen heeft gekozen.
‘Loft’ is de volgende film die vertoond
wordt ‘Im Barts Kino’. Vertoning op 4 of 18
april. Je kunt nog kiezen welke zaterdag
jou het beste uitkomt. Stuur jouw keuze
naar edwin.van.den.berg19@gmail.com.
Voor 10 maart!
Training
De opkomst op de training is tegenwoordig vrij groot. Een goede ontwikkeling. Ook voor
Jan een signaal dat zijn trainingen gewaardeerd worden. Die grote opkomst kan tot gevolg hebben dat je er niet meer bij past als je na 8 uur binnenkomt. Het aantal banen
voor de training is vastgelegd op drie stuks. Daarop kunnen maximaal 12 spelers terecht.
Dus als je mee wilt doen zorg dan dat je goed op tijd bent.
Amelandweekend 28-30 augustus
Vanwege het grote succes in de afgelopen jaren gaan we ook nu weer naar Ameland.
Het is een weekend vol sportiviteit, ontspanning en vooral veel plezier. Net als vorig jaar
verblijven we in De Boekanier (1½ km van de veerhaven). Dit is een groepsaccommodatie in de duinen aan de rand van Nes. Het dorpscentrum en de sporthal liggen in de
buurt (1 km). Het huren van een fiets is niet per se nodig. Maar een fiets zorgt wel voor
meer mobiliteit op dit Waddeneiland. Je kunt badminton spelen op zaterdag en zondag
van 10.00 tot 12.00 uur.
Per persoon betaal je € 65 voor: 2 x badminton, 2 x ontbijt, 2 x lunch, 1 x avondmaaltijd
(zaterdag) en frisdrank, wijn, bier, chips en noten. Bijkomende kosten: de reis naar Ameland (auto of bus en veerboot) en op vrijdagavond uit eten in het dorp. Als je alleen mee
wilt voor het plezier maar niet voor het badminton, zijn de kosten € 58 per persoon.
Aanmelden doe je bij: edwin.van.den.berg19@gmail.com.
Toernooien 2020
15 mrt: Peize. Mixtoernooi. Info/opgave: Hoog Spel Peize
21 mrt: Assen. Toernooi (4-6-8-10) in poules. Info: Badmintoncombinatie Assen
21 mrt: Eelde. Mix- en dubbeltoernooi (nu in de splinternieuwe Sporthal Groote Veen,
een extra reden om dit jaar mee te doen). Info/opgave: BC De Pluim
18 apr: Groningen Europapark. Open clubtoernooi in poules. Info/opgave: BC-GO!
25 apr: Haulerwijk. Mixtoernooi. Info/opgave: Douwsma-DeBongerd-Haulerwijk
17 mei: Leek. Mixtoernooi. Info/opgave: Dauwtrappers
Afzender Badmintonclub Lewenborg (BCL)
WhatsApp/ Tel. 0640614070
Website www.bclewenborg.nl
Mail secretariaat@bclewenborg.nl
Verzendlijst
De Nieuwsbrief zenden we naar onze huidige en vroegere
spelers. Wil je van de lijst af?
Klik dan op afmelden om ons dit te laten weten.
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