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Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief een paar aandachtspunten:







23 April Algemene leden vergadering
Vacature Algemeen bestuurslid namens 50 plus groep
Indelingsbord
Loempiatoernooi
Website ONI
Speelavonden seizoen 2008/2009

23 April Algemene leden vergadering
Op 23 april as. is er weer de jaarlijkse Algemene leden vergadering, hij wordt, net als andere jaren in
Zalencentrum Pryas gehouden. Alle leden zijn welkom om 20.00 uur. Daar de opkomst vaak erg
gering is, gaan we volgend jaar dit combineren met de maandagavond. Hopelijk wordt de opkomst
dan groter. Onder andere zal de benoeming van bestuursleden dan worden vastgesteld, natuurlijk kan
ook jij je hiervoor beschikbaar stellen. Tenslotte kunnen niet altijd dezelfde personen bestuursleden
zijn. Ofwel zonder bestuur ook geen badminton vereniging. Ook zoeken we weer iemand voor de
kas commissie (reserve), dit houdt in 1x p.jr. controle van de financiën.

Vacature Algemeen bestuurslid namens 50 plus groep
John B. Watson heeft Friesland verlaten voor het Nijmeegse land. Wij bedanken hem voor zijn
bijdrage die hij geleverd heeft voor de vereniging. En wensen hem al het goeds in zijn vertrouwde
omgeving. Inmiddels is er een opvolger gevonden en wel Jan Keizer.

Indelingsbord
Van velen is er een verzoek geweest om meer te rouleren op de maandagavond. We hebben al
meerdere malen geprobeerd om ieder half uur te wisselen tussen de banen. Dit ging niet tot
moeizaam. Wat we nu willen is middels een indelingssysteem te gaan werken. Voordeel hiervan is
dat we niet steeds met dezelfde mensen gaan spelen en dat we ook anderen van de vereniging leren
kennen. Bouke Lap heeft inmiddels een indelingsbord gemaakt. Waarbij we drie niveaus willen
hanteren: 1:gevorderd 2: ervaren en 3:beginner. Iedere 20 minuten moet er gewisseld worden.
Verder moeten we hiervoor een kaartsysteem hebben waar onze namen en een pasfoto op staan. Om
de kaartjes te maken, vragen wij van jullie een (pas)foto waar het gezicht duidelijk op zichtbaar is.
Graag willen wij dit digitaal hebben. Zou je een duidelijke foto willen mailen naar info@bconi.nl
vermeld hierbij je naam en het niveau waarop jij denkt dat je moet worden ingedeeld. We hebben
van een aantal leden al wel eens pasfoto’s gemaakt in de zaal. Deze komen de komende weken
ook in de zaal te hangen, als jullie deze foto liever niet hebben, stuur dan alsnog een foto naar
bovengenoemd mailadres. Tevens zal Ralph nog een aantal malen in de zaal zijn om met een digitale
camera foto’s te maken. Waarna deze ook gebruikt kunnen worden. In het vervolg zal bij
inschrijving aan nieuwe leden om foto worden gevraagd. Tenslotte moeten er vrijwilligers komen die
zo nu en dan de kaartjes willen indelen, te denken valt aan 10 personen. Je zal dan 4x per seizoen
deze taak op je nemen. Daar vrijwilligers moeilijk zijn te vinden, zal hiervoor misschien een
compensatie moeten komen !! Natuurlijk zal de praktijk uitwijzen hoe het een en ander er straks uit
zal zien.

Loempia toernooi
Op 25 Mei is het loempia toernooi 2009. Bij Edward kun je je aanmelden. Hou de inschrijf
formulieren in de gaten. Je kunt je in de zaal tot 18 Mei opgeven in de zaal. Onlangs heeft de jeugd
in stiens een toernooi gehad, een verslag hiervan vind je op de website. www.bconi.nl . De jeugd van
stiens en BCT Hurdegaryp zullen dan ook deelnemen aan dit toernooi.

Etentje (voormalig) 50+groep
10 December is er een etentje geweest georganiseerd door de 50 plussers voor alle leden van de
vereniging. Dit etentje is georganiseerd door Dolf en zijn vrouw. Er was meer dan voldoende eten.
Het was erg lekker en gezellig . Lieuwe en Ralph waren ook aanwezig. Ook is onlangs door de 50+
aandacht gegeven aan het vertrek van Non de Gries bij de 50+ groep, (foto’s vind je op de website)
ze heeft veel voor de club gedaan, waarvoor onze dank. 1 mei as. is ze 30 jaar lid van oni geweest.

Website BC ONI
Zoals jullie weten hebben we een eigen website. Binnen de vereniging zijn er vast ook mensen die
een eigen website hebben. Wellicht is deze voor andere leden ook interessant. Als jullie willen, kan
er na een screening een link op de ONI site worden gezet om zo andere leden ook te informeren over
de dingen die jullie bezig houdt. Dit moet via Simon Wierstra geregeld worden, kijk hier voor op de
website.

Speelavonden/ochtenden Seizoen 2008-2009
Kalverdijkje: De laatste speeldag is: 29-06–2009 / starten weer op: 17-08-2009
Bilgaard: De laatste speeldag is: 27-05-2009 en starten weer op 19-08-2009

Adressen Bestuur:
Lieuwe Hansma (secr.)
Cambuursterpad 120
8921 LV Leeuwarden
058-2673580

Ralph Lenior (voorz.)
Frouwesân 73
8939 ER Leeuwarden
058-2663103

Eny Woerjani (penningm.)
Zwenkgras 31
8935 HB Leeuwarden
058-2893848

Jan Th. Keizer (alg. 50+)
Haersmastins 40
8925 EJ Leeuwarden
058-2666907

Correspondentie: secretariaat: badmintonnen@bconi.nl ; penningmeester: penningmeester@bconi.nl
Contributie:
Jeugdleden
Recreatieleden
50 + leden

Maandagavond
Maandagavond
Woensdagochtend

Kalverdijkje
Kalverdijkje
Bilgaardhal

19.30 - 20.30 uur
19.30 - 22.00 uur
10.00 - 11.30 uur

€ 24,50 per kwartaal
€ 33,00 per kwartaal
€ 33,00 per kwartaal

Je kunt dus zowel op maandagavond als woensdag ochtend spelen en dat voor € 33,00 per
kwartaal. Er worden geen inschrijfkosten in rekening gebracht. Verder zijn de trainingen
gratis.
Opzegging lidmaatschap:
Bij stoppen met badminton moet dit 1 maand vooraf aan het nieuwe kwartaal worden aangegeven.
Voorbeeld: U wilt 1 April (2e kwartaal) stoppen, dan moet u dit voor 1 Maart schriftelijk kenbaar
maken. Als u dit 10 mrt. doet, bent u te laat en zal afschrijving van 2e kwartaal nog plaats vinden.
ALS LAATSTE WILLEN WE JE ALVAST EEN GOEDE VAKANTIE TOEWENSEN.
Het bestuur

