
Nieuwsbrief  

 

Aan alle leden, 

Op de valreep de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Als ik op dit jaar terugkijk, dan is er veel gebeurd. Er 

is weer een Nieuwjaarstoernooi en een Loempia toerooi georganiseerd. Deze zijn altijd een succes, 

niet iedereen kan de eerste prijs winnen, maar aan de gezelligheid draagt wel iedereen een pluimpje 

bij. Tevens is het indelingsbord geïntroduceerd. Mijn mening is dat dit goed loopt en dat er veel meer 

gerouleerd wordt tussen alle spelers. De 50 plussers hebben weer een etentje georganiseerd wat 

wederom goed in de smaak viel.  Binnenkort komen we met een nieuw Club T-shirt, zie hieronder 

meer. Het logo zoals wij dat hanteren is vernieuwd en voor komend jaar willen we ook de website 

moderniseren.  

Voor 30 december staat nog de Leeuwarder Club Challenge op het programma en dan gaan we via 

oud en Nieuw weer aan een fris jaar beginnen. 

Het bestuur wenst jullie en jullie naasten hele fijne Kerstdagen en als ik jullie niet zie een gelukkig en 

gezond 2010 toe.  

Leeuwarder Club challenge 

BV sport organiseert  volgende week 30 December de Leeuwarder Club Challenge.  Dit is een soort 

Sterrenslag voor verenigingen in Leeuwarden. Dit begint om 16.30 uur en om 21.00uur is er de 

prijsuitreiking met daarna nog een feestavond. Wij hebben hier een team voor, echter er zijn een 

paar afzeggingen. Wie wil ons versterken! 

Aangemeld zijn: Baukje Bruin, Anouk v.d. Mast, Sharon Hettema, Erwin Franconi, Klaas in het Veld, 

Paul en Soumie Maoelono, Jan Bakker, Jan Keizer en Ralph Lenior.  Edward Ruitenbach, de trainer zal 

er waarschijnlijk ook bij aanwezig zijn. Als mascotte hebben we Jurjen van der Pal.  

 

Nieuwjaarstoernooi 2010 

Op 11 Januari 2010 wordt er weer een Nieuwjaarstoernooi georganiseerd. Dit is van 19.30 tot 

22.00uur, daarna de prijsuitreiking en een hapje en een drankje. De Jeugd stopt uiteraard eerder. 

Meldt je aan via Edward. Dit kan in de zaal, of via een mailtje aan f.ruitenbach@chello.nl  

 

In de kerstvakantie wordt er op de maandag en woensdag gewoon gebadmintond.  
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Club T-shirts 

Op dit moment, worden er nieuwe club T-shirt bedrukt. Wellicht heb je ze al in de zaal gezien en 

besteld.  Hieronder een afbeelding van hoe het er uit gaat zien. Op de voorkant komt het logo, zoals 

het bovenaan de nieuwsbrief staat, aan de 

achterkant het logo zoals weergegeven.  

 

Het is via één van de leden gelukt om Wielinga 

slapen bereid te vinden een flinke donatie te 

doen om deze T-shirtjes te laten bedrukken. Als jullie er nog geen besteld hebben kan dat alsnog via 

Ralph Lenior. Of mail met badmintonnen@bconi.nl . De bijdrage die wij vragen is €5.-. Dit bedrag 

willen we eenmalig laten incasseren door de penningmeester.  

Bedankjes 

Een vereniging draait niet zonder vrijwilligers, daarom wil ik iedereen nog even bedanken die zich 

heeft ingezet afgelopen jaar. Vergeef mij als ik mensen vergeten ben die zich ook op de maandag en 

woensdag. 

Bouke Lap voor het maken van het indelingsbord. Dolf de Jong voor het organiseren van het 50 plus 

etentje. Klaas in het Veld voor de ondersteuning op de woensdag. Edward Ruitenbach voor de 

trainingen en de toernooien. Soumie en Paul voor de loempia’s tijdens het loempia toernooi. Rinny 

van Asperen voor de prijzen en ondersteuning tijdens de toernooien. Jan Willem Helderman die de 

nodige uurtjes in het maken van de logo’s heeft gestoken en voor de vernieuwde website die er nog 

aan staat te komen! Simon Wierstra die de huidige website bij houdt. Ronald Wielinga voor de 

Sponsoring van de T-shirts en de overige leden van het bestuur. 

In de kerstvakantie wordt er op de maandag en woensdag gewoon gebadmintond.  

Nogmaals Fijne feestdagen gewenst en tot volgend jaar. 

Ralph Lenior. 

Adressen Bestuur:  
Lieuwe Hansma (secr.)  Ralph Lenior (voorz.) Eny Woerjani (penningm.)  Jan Keizer (alg. 50+) 

Cambuursterpad 120  Frouwesân 73  Zwenkgras 31    Haersmastins 40 

8921 LV Leeuwarden 8939 ER Leeuwarden         8935 HB Leeuwarden     8925 EJ  Leeuwarden 

058-2673580  058-2663103  058-2893848   058-2666907 

 

Correspondentie: secretariaat: badmintonnen@bconi.nl ; penningmeester: penningmeester@bconi.nl 


