Gebruik e-mailadressen BC Genhout
Het is nu al een hele tijd geleden dat we een e-mailadres hebben vrijgemaakt voor het afmelden van de training. We bemerken dat
heel veel leden zich via dit adres afmelden, als ze eens een keer niet kunnen komen trainen. Toch bemerken wij dat het regelmatig
voorkomt dat er een ander adres wordt gebruikt. Het vervelende aan een ander adres is dat niet alle betrokkenen (begeleiders,
competitieleider) de afmelding dan ontvangen.
Daarom nog even een paar belangrijke e-mailadressen (en waar je ze voor kunt gebruiken) op een rijtje:
afmeldentraining@bcgenhout.nl

Afmelden voor de training

ledenadministratie@bcgenhout.nl

Aanmelden nieuw lid
Afmelden huidig lid
Informatie aanvragen over lidmaatschap
Eventueel aanmelden wanneer iemand drie keer vrijblijvend wil komen meespelen

competitieleider@bcgenhout.nl

Bestellen nieuwe shuttles

BBO Toernooi
Het op 22 april gehouden BBO toernooi, was een groot succes. Er waren maar liefst vijftig aanmeldingen en ze waren ook alle vijftig
daadwerkelijk present. Het was een ontzettend leuke dag en we hebben heel veel positieve berichten mogen ontvangen.
Naast een gezellige dag voor onze leden en alle geïnteresseerden, was het ook onze bedoeling om op deze manier een aantal
mensen enthousiast te krijgen voor de badmintonsport en lid te worden van BC Genhout. Dankzij het BBO toernooi, hebben we nu al
zeker een vijftal nieuwe leden mogen verwelkomen en hier zijn we uiteraard heel erg blij mee.
Als het aan ons ligt, zal het BBO toernooi zeker een vervolg krijgen!

Voor wie het nog niet gezien heeft, de foto‟s staan op de website.

Hannie Bijen Bokaal 2012
De Hannie Bijen Bokaal wordt ieder jaar uitgereikt als blijk van waardering aan iemand die verbonden is met BC Genhout. Wij willen
op deze manier benadrukken hoe belangrijk deze persoon voor ons is (of is geweest) en hem of haar even extra in het zonnetje te
zetten.
De bokaal stond al op de schoorsteen bij Chantalle Wolfs, Jo Limpens en Simone Reinaerdts en is , nadat ie weer mooi is opgepoetst,
nu verhuisd naar de prijzenkast van Remy Jacobs.

Remy begon zijn badminton carrière heel lang geleden boven op de berg. Na het tennis vaarwel te hebben gezegd, sloot hij zich aan
bij een aantal vrienden die destijds badmintonden is de gymzaal van Genhout. Hun groepje werd later door onze voormalige
voorzitster Hannie Bijen benaderd om lid te worden van BC Genhout, aldus geschiedde. Deze vrienden hebben jarenlang op
vrijdagavond de gymzaal in Genhout onveilig gemaakt, waarbij uiteraard heel veel aandacht werd geschonken aan de cooling down.
Zijn beide dochters raakten ook besmet met het badmintonvirus en zo was bijna de gehele familie Jacobs aan het badmintonnen. Pa
boven op de berg en de meiden in de sporthal. Tijdens de trainingen van de meiden, bemerkte hij dat er eigenlijk een aantal
handen tekort waren om alle kids te begeleiden en hij bood spontaan zijn hulp aan. Sindsdien helpt hij met veel plezier bij de
begeleiding van onze jeugdige leden, hij probeert zo vaak als mogelijk aanwezig te zijn als spelers van BC Genhout meedoen aan
toernooien, en tijdens de competitie neemt hij ook altijd één team onder zijn hoede. Als bestuur vonden wij dit méér dan voldoende
redenen, om de Hannie Bijen Bokaal dit jaar uit te reiken aan Remy.
Remy, nogmaals hartelijk bedankt voor je inzet en de vele vrije uren, die je, geheel belangeloos, ter beschikking stelt aan BC
Genhout.

Nieuwe leden (vanaf april 2012)
Ying Ying Zheng
Lisa Lahaije
Wouter Vinclair
Netty Leblanc
Anja Wolfs
Helen de Geus

Junioren recreatief
Junioren recreatief
Junioren recreatief
Senioren recreatief, aangepast badminton
Senioren recreatief
Senioren recreatief, groep Genhout

Welkom, en heel veel sportief plezier bij BC Genhout.

Keep Fit toernooi 2012
Max Reinaerdts vertegenwoordigde als enige speler BC Genhout, en wist hier een prachtige 2e plek te behalen
in de categorie HE8. Hij won alle heren enkel wedstrijden maar moest het in de finale, in 3 sets, helaas
afleggen tegen Luc Essers.
Gefeliciteerd Max!
Hij speelde ook nog gemengd dubbel in de categorie GD8 met Carmen Gorissen. Helaas verloren ze beide
poulewedstrijden en waren ze uitgeschakeld voor de finalewedstrijden.

Jeugd Ranglijst Toernooi Roermond
Ook nu, alleen Max die de eer van BC Genhout ging hooghouden. In de categorie JE U15, werd Max eerste.
En ook in de categorie GD U15 was de gouden medaille voor Max en zijn partner Carmen Gorissen (BC
Victoria)
Max en Carmen, van harte gefeliciteerd!

Springplanktoernooi BBC’77
Zondag 20 mei deden Zosja Limpens en Inass El Haddad mee aan het “RAGERTA” jeugd-5 springplanktoernooi van BBC‟77
(Bocholtz). Zosja heeft al vaker meegedaan aan springplanktoernooien maar voor Inass was het de eerste keer.

Foto’s: Jo Limpens

Nieuws van de junioren competitietraining
Geen nieuws…dat is goed nieuws!
De laatste maand van dit seizoen gaan we, naast de trainingen, beginnen met de clubkampioenschappen. We
hopen jullie natuurlijk allemaal te zien, en we wensen jullie hierbij nogmaals heel veel succes en alvast een
hele fijne vakantie.
Groetjes,
Simone en Remy

Vertrek Frans Toorop
Op woensdag 18 april, bereikte ons het bericht dat Frans Toorop per 1 mei zijn samenwerking met BC Genhout wilde beëindigen. Wij
betreuren deze beslissing, maar we respecteren als bestuur zijn besluit.
In overleg zal er bekeken moeten worden, hoe we de begeleiding van de senioren nu invulling gaan geven.

Sport integratie dag minder validen
Op maandag 28 mei, vond de jaarlijkse sport integratie dag voor minder validen plaats. Ondanks de warmte, werden we om 14.00
verrast door een vijftiental enthousiaste sporters en hun begeleiders. Er werd fanatiek tegen de shuttles gemept, waarbij het voor
enkelen een zaak was van opperste concentratie, en voor anderen een kwestie van lukraak in het rond meppen, en de shuttle op
goed geluk raken. Hoe dan ook, de sfeer zat er al snel in, en zowel gasten als gastheren hadden een hele gezellige middag.

Rabobank Clubkas Campagne
Deze nieuwe sponsormethode van de Rabobank was dit jaar volledig afhankelijk van het aantal stemmen dat
elke vereniging vergaarde. In totaal was er € 150.000 te vergeven. Doordat 6286 leden in totaal 29639
stemmen uitbrachten, was elke stem € 5,06 waard.
BC Genhout wist 68 stemmen te vergaren wat ons een sponsoring opleverde van € 344,14.

Dringend hulp gevraagd
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden.
We zoeken specifiek een secretaris, een voorzitter en iemand die voor sponsorgelden kan zorgen,
maar ook als je deze taak niet ambieert, kun je een welkome aanvulling zijn. Ieder mens beschikt wel
over een talent en we weten zeker dat BC Genhout dat talent heel erg goed kan gebruiken. Heb je
goede ideeën, kun je goed organiseren, ben je een geboren verkoper, of wil je gewoon graag je
steentje bijdragen dan zijn we jullie ontzettend dankbaar.
Spreek één van ons persoonlijk aan of stuur een mailtje als je wilt komen helpen of meer informatie wenst. Ervaring is niet vereist,
een goed humeur en een goede motivatie is veel belangrijker!
Ook mensen die nu (nog) geen directe binding hebben met BC Genhout maar toch zitting willen nemen in ons bestuur, zijn van
harte uitgenodigd om te reageren.

Competitie 2012-2013
Wegens diverse wijzigingen in het ledenbestand, is er nog geen definitieve teamsamenstelling gemaakt. Zodra dit er is, krijgt
iedereen bericht.
De competitie 2012-2013 start in het weekend van 15-16 september.

Vrijwilligers en “fitsers” gevraagd voor Gen-Out
Tussen de EK-wedstrijden door, organiseert men dit jaar op 30 juni weer het Fits „m Drin spektakel in
Genhout. Ook dit jaar zijn we gevraagd om een zestal vrijwilligers te verzorgen, die op deze 30e juni
kunnen helpen. Er wordt gewerkt in 2 ploegen. Eén ploeg van 17.30 uur tot 21.30 uur en één ploeg van
21.30 uur tot 01.30 uur. Echte fanatiekelingen mogen natuurlijk ook van 17.30 uur tot 01.30 uur
meehelpen.
Naast dat het voor de vrijwilligers een ontzettend leuke en gezellige activiteit is, brengt het ook nog eens
extra geld in de clubkas.
Vanuit de organisatie is gevraagd of ook BC Genhout een team kan vormen voor deze ludieke activiteit.
We zoeken dan ook vier sportievelingen die namens BC Genhout de honneurs gaan waarnemen. Deze
activiteit duurt ongeveer van 18.00 uur tot 21.00 uur.
Als je wil meehelpen tijdens Gen-Out of als je wil meefietsen, meld je dan bij Ton Verpoort
activiteiten@bcgenhout.nl

Kleding
Komend seizoen blijven de huidige lime-groene competitie-shirts gehandhaafd, maar het zou kunnen
zijn dat er spelers zijn die hun tenue graag willen vervangen. Helaas zijn deze kleur shirts uit de
productie genomen waardoor alleen nog uit de huidige voorraad geleverd kan worden. Hierdoor kan het
voorkomen dat niet alle maten meer verkrijgbaar zijn.
Sportbroeken en rokjes zijn echter wel in alle maten voorradig.
De kosten hiervoor zijn:





Shirt: kindermaten (6 t/m 14) € 20,50,
Shirt: volwassenen € 21,50
Rokje: € 26,00
Broek: € 17,00

Wie nieuwe kleding nodig heeft, wordt verzocht dit vóór 15 juni kenbaar te maken door een mailtje te sturen naar John Wolfs.
competitieleider@bcgenhout.nl

Spannende tijden voor BC Genhout
Tijdens de ALV en diverse briefings, hebben we de leden op de hoogte gesteld wat betreft de (financiële) situatie van BC Genhout.
We hebben destijds, in samenspraak met de aanwezige leden, een aantal besluiten genomen in de hoop zo meer inkomsten en
minder uitgaven te genereren.
Binnenkort ontvangen alle leden een brief waarmee we jullie op de hoogte willen houden hoe de situatie nu is, wat we hebben
gedaan en wat we in de toekomst gaan doen om BC Genhout door de crisis heen te helpen.

Vakantie
Nog even en de zomervakantie begint weer. Voor de spelers in de Haamen betekent dit dat op donderdag
28 juni de laatste trainingsdag c.q. speelmogelijkheid is. De maanden juli en augustus is de Haamen niet
voor ons toegankelijk.
Op dinsdag 4 september starten de trainingen weer, en kunnen ook de recreanten weer van de sporthal
gebruik maken.
De spelers in Genhout hebben hun eigen afspraken met de beheerders van de gymzaal, voor hen gelden deze data dus niet.

Binnengekomen post
Voor mijn scriptie van de studie 'sociale geografie en planologie' aan de Universiteit van Utrecht doe ik onderzoek naar de mening
van jongeren over Zuid-Limburg.
Daarvoor zoek ik jongeren in de leeftijdscategorie van 14 tot 18 jaar die een enquête in zouden willen vullen over hun
woonomgeving.
Is het mogelijk dat u de link naar deze enquête kunt verspreiden onder uw jeugdleden, bijvoorbeeld via e-mail, uw website, een
nieuwsbrief of iets dergelijks?
De link naar de enquête is: http://www.thesistools.com/zuidlimburg U zou me daar erg mee helpen!
Met vriendelijke groet,
Daniëlle Lindhout

Kalender
De volgende data zijn altijd onder voorbehoud:
30
15
27
20

juni 2012
/ 16 september 2012
/ 28 oktober 2012
/ 22 april 2013

Gen-Out, Fits „m Drin
Start competitie 2012-2013
OLAK, De Haamen, Beek
Nederlandse kampioenschappen aangepast
badminton, De Haamen, Beek

Het bestuur van BC Genhout wenst iedereen een hele……

Voor nieuws en/of opmerkingen stuur een e-mail naar nieuws@bcgenhout.nl
Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, is je e-mail adres gewijzigd of wil je je juist aanmelden voor de nieuwsbrief: stuur ook
dan een berichtje naar nieuws@bcgenhout.nl

