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Nieuwsbrief
10 Mei Algemene leden vergadering
Op 10 mei as. is er weer de jaarlijkse Algemene leden vergadering en wel om 21.00 uur, dit betekend dat we
een uur eerder stoppen met badminton. Hopelijk zullen er nu meer leden bij de ALV aanwezig zijn. Enkele
punten die besproken worden zijn bv. het rooster indelers bord , in het nieuwe seizoen wordt iedereen (na jr.
lidmaatschap) ingepland. Daarnaast benoeming bestuursleden, oproep reserve kas commissie en de
presentatie jaar cijfers.

Loempia toernooi
Op 17 Mei is het loempia toernooi 2010. Bij Edward kun je je aanmelden. Of op f.ruitenbach@chello.nl Hou
de inschrijf formulieren in de gaten. Je kunt je in de zaal tot 10 Mei opgeven. Paul en Soemi weer geweldig,
dat jullie weer de bereiding van de loempia’s op jullie nemen. Onlangs heeft de jeugd in Stiens een toernooi
gehad, enkele vielen in de prijzen, de jeugd vind competitie spelen fantastisch, ze zien dan ook uit naar het
loempia toernooi.

Flyer
We zijn bezig met een flyer, we willen graag meer leden op woensdag ochtend. Deze zal dan worden
verspreid in omgeving van de 2 sporthallen. Miv. Jan. 2011 zal de woensdag ochtend club op andere locatie
gaan spelen. Locatie campus of Blauwwit hal (Wiarda) zijn een optie.

jubileum fam. Bakker

Op woendag 28 april nemen na 18 jaar afscheid van badminton club ONI :
Elisabeth en Frits Bakker. Ze hebbben vele jaren met plezier gespeeld en vinden het nu genoeg.
We hopen dat jullie nog vele jaren in goede gezondheid terug denken aan deze periode .
Wij wensen jullie het aller beste toe .
De 50+ groep.

Ander nieuws
De T-shirts zijn inmiddels weer klaar. Men was de laatste procesgang vergeten. Hopelijk blijft nu het logo
wel goed zitten. De kosten zijn 5 euro. Mocht je een extra shirt willen, dan betaal je €17,50 extra. Nieuwe
leden zullen in het vervolg adm. kosten € 17,50 gaan betalen in ruil hiervoor krijgen ze een T-shirt. We
willen Dolf de Jong (organiseert jaarlijkse etentje) sterkte wensen bij de operatie met z’n oog en hopen dat
hij snel weer kan spelen.
5 mei is er geen badminton op woensdag ochtend
ALVAST ALLEMAAL EEN GOEDE VAKANTIE

Speelavonden/ochtenden Seizoen 2010-2011
Kalverdijkje: de laatste speeldag is: 28-06-2010 / starten weer op: 30-08-2010
Bilgaard: de laatste speeldag is: 28-04-2010 en starten weer op 01-09-2010
Greuns 12 +19 + 26 mei 2010 (bilgaard dus in mei dicht)

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

Maandagavond
Maandagavond
Woensdagochtend

Kalverdijkje
Kalverdijkje
Bilgaardhal

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

€ 24,50 per kwartaal
€ 33,00 per kwartaal
€ 17,50 eenmalig

Verder zijn de trainingen gratis. Je krijgt een T-shirt bij nieuw lidmaatschap.
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.

Het bestuur

