Afscheid Patrick
Helaas heeft Patrick zijn activiteiten als jeugdtrainer bij BCG Beek wegens privé omstandigheden moeten beëindigen. Werk, gezin en
BCG Beek waren niet meer te combineren. We verliezen in hem een enthousiaste trainer die zich jarenlang vrijwillig heeft ingezet om
de beginnende badmintonnertjes in alle rust en met een engelengeduld de kneepjes van het vak te leren. Een vrijwilliger waar je altijd
op kon bouwen en die altijd wel iets probeerde te regelen als de nood aan de man was.
Patrick, nogmaals hartstikke bedankt voor al jouw tijd en jouw inzet!

Competitie 2018 – 2019
Het competitieseizoen is ten einde. Euforie en teleurstellingen hebben elkaar afgewisseld.

Team 1 had, door het gebrek aan dames maar één keus: meedoen aan de herencompetitie. De
herencompetitie is maar een poule en ook meteen een hele pittige, wat de heren ook wel bemerkt hebben.
Ondanks dat het een groot team was, was het toch vaak moeilijk om met genoeg heren ten tonele te
verschijnen. Een bijzonder woord van dank aan Wouter en Bas die een aantal keer hebben ingevallen.
Grote klasse mannen!
Team 1 is als 8e geëindigd.
Team 2 heeft het ook niet heel gemakkelijk gehad. Spelend in de zwaarste klasse onder 17 was voor menigeen toch echt een flinke
maat te groot. Jammer van de resultaten maar hopelijk hebben jullie toch veel geleerd en een leuke tijd gehad.
Team 2 is als 6e geëindigd.
Team 3 heeft het gelukkig wat beter getroffen. Ze hobbelen lekker mee in de bovenste helft van de poule. De laatste wedstrijd was
nog even heel spannend. Niet alleen hun eigen resultaten maar ook de resultaten van BC Victoria waren bepalend om op de 3e of de
4e plek te eindigen. Omdat BC Victoria het er toch net ietsje beter vanaf bracht, eindigden onze kanjers op de 4 e plek.
Team 4 had een grote poule en het was een heel gepuzzel om alle wedstrijden ingepland te krijgen. Ondanks dat gepuzzel achter de
schermen hebben Pim en zijn drie dames het uitstekend gedaan.
Team 4 is als 2e geëindigd.
Team 5, het “meiden team”, met 4 meiden die voor de eerste keer meededen aan de competitie. Ze waren gezegend met een heleboel
tegenstanders en ook hier werd weer (noodgedwongen) het nodige puzzelwerk verricht. Team 5 is als 7e geëindigd.
Gefeliciteerd met de behaalde resultaten en niet te lang blijven balen als de resultaten niet waren wat je gehoopt had. Heel veel succes
met trainen. Even weer flink ertegenaan en dan laten jullie volgend jaar de anderen een poepje ruiken!
Spelers, wedstrijdleiding, papa’s, mama’s, captains, trainers, chauffeurs, sponsoren, supporters, verslaggevers, fotografen en al die
anderen die we nu misschien vergeten zijn te vermelden: bedankt voor jullie inzet en support.

Glow in the dark badminton carnavalstraining
Dit jaar hebben we, in plaats van een carnavalstraining waarin iedereen verkleed komt badmintonnen, iets anders gedaan….. Glow in
the dark badmintonnen.
Op dinsdag 26 februari was het zover en waren alle jeugdleden in de juiste dresscode gekleed nl. witte of fluorescerende kleding. De
hal werd met veel hulp omgetoverd tot een waar blacklight spektakel.
De lijnen werden beplakt met fluor tape, in de netten kwamen glowsticks en uiteraard klonk er carnavalsmuziek. Ook de rackets
werden versierd met glowsticks om zo goed zichtbaar te zijn in het donker. Rond 19 uur ging het licht in de sporthal uit en kon er in
het donker gepeeld worden. Het leverde leuke taferelen op. Iedereen was enthousiast. Aan het einde van de training kreeg iedereen
een lekkere nonnevot om helemaal in de carnavalsstemming te komen.

Dank aan iedereen die heeft meegeholpen !
Allewiel en Alaaf!

Trainers gezocht
BCG Beek heeft een grote groep junioren, jonge spelers die graag nog beter willen worden in het badmintonnen. Door de groei van
de vereniging en het vertrek van Patrick en het aangekondigde vertrek van Simone hebben we helaas een tekort aan trainers. Trainers
zijn de basis van een club en zorgen ervoor dat de jeugd uitgedaagd wordt om het beste in zichzelf naar boven te halen.
Voor de competitiegroep zijn we hard aan het werk om, extern, een gekwalificeerde trainer te vinden als
vervanger voor Simone. Maar ook voor de beginnende junioren zouden we wel wat extra hulp kunnen
gebruiken. Graag willen we een beroep doen op jullie, senior spelers, maar ook ouders om ons te helpen de
trainingen mogelijk te blijven maken. Je hoeft geen groot badmintontalent te zijn om een goede trainer te
zijn. Enthousiasme en creativiteit zijn belangrijke eigenschappen. Ook is het mogelijk om trainer in deeltijd
te worden. Ook als je maar 1 x per week of zelfs 1 x per 2 weken een training kunt geven, levert dit al een
meerwaarde op voor de club. We bieden de mogelijkheid om kosteloos cursussen en bijscholingen vanuit de
badmintonbond te volgen.
Voel je je aangesproken en heb je zin om samen met onze enthousiaste jeugdspelers een nieuw seizoen te
beginnen meld je dan bij een van de bestuursleden of via bestuur@bcgbeek.nl
Omdat we het als BCG Beek belangrijk vinden dan onze jeugd in goede handen is, vragen we je wel naar een
Verklaring Omtrent Gedrag. Dit VOG kan BCG Beek kosteloos voor je aanvragen, dus hier hoef je zelf niet voor te zorgen.

Voorstellen bestuur BCG Beek
BCG Beek is de laatste jaren gegroeid naar een vereniging met meer dan 100 leden.
Op de achtergrond is er veel te regelen om de vereniging draaiend te houden. Veel van deze taken
worden door het bestuur gedaan. We willen ons graag aan jullie voorstellen.
Ton Verpoort is onze voorzitter. Ton is onze eerste contactpersoon naar alle externe contacten. Denk
hierbij aan de badmintonbond, gemeente, stichting sportlandgoed de Haamen maar ook andere
(sport)verenigingen.
John Wolfs is onze trainings- en competitie leider. Ieder jaar is het een hele puzzel om de teams
passend te maken. Ook het maken van een competitieschema met alle andere verenigingen vergt
heel wat vergaderingen. Iedere week zorgt John ervoor dat alle competitiewedstrijden goed verlopen,
geeft hij opstellingen door en zorgt ervoor dat de hal klaar is voor de thuiswedstrijden.
John van Ulft is de penningmeester. In zijn portefeuille zit ook sponsoring en hij is secretaris. John ziet erop toe dat de vereniging
financieel gezond blijft.
Laura Daemen verzorgt de ledenadministratie. Iedere maand worden alle mutaties verwerkt en nieuwe leden melden zich bij Laura.
Ook vallen activiteiten onder de portefeuille van Laura.
Zonder bestuur kan een vereniging niet bestaan.
Om de vereniging toekomstbestendig te maken zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden die (deel)taken op zich willen nemen maar
ook naar ondersteuning. Denk hierbij o.a. aan taken als gastheer/gastvrouw tijdens trainingsavonden, activiteiten organisatie, hulp
bij sociale media, hulp bij het geven van trainingen. Dit kan ook zonder bestuurlijke verantwoordelijkheid.
Denk jij dat je een bijdrage kunt leveren aan de vereniging? Heb je goede ideeën die de vereniging verder kan helpen naar de
toekomst, meld je dan bij een van de bestuursleden.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat BCG Beek een bloeiende vereniging blijft, voor nu maar ook voor de toekomst.

Belangrijke mailadressen BCG Beek op een rijtje
Ton Verpoort : ton@bcgbeek.nl
John Wolfs : competitieleider@bcgbeek.nl
John van Ulft : penningmeester@bcgbeek.nl
Laura Daemen ledenadministratie@bcgbeek.nl of laura@bcgbeek.nl
Het voltallige bestuur is bereikbaar via bestuur@bcgbeek.nl
Afmelden trainingen: afmeldentraining@bcgbeek.nl
Let op dit adres alleen gebruiken om je af te melden voor de training!
Trainers: trainers@bcgbeek.nl
Nieuwsbrief en website: nieuws@bcgbeek.nl

Clubkampioenschappen
Op 24 maart worden de jaarlijkse clubkampioenschappen gespeeld. Van 10.00 – 15.00 uur wordt in
sporthal de Haamen gestreden om de titel “clubkampioen” in diverse leeftijdscategorieën.
Iedereen is welkom om deel te nemen,
Tijdens
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We hopen dat het weer een gezellige en sportieve zondag wordt, met mooie wedstrijden tussen onze eigen spelers! Meer informatie
volgt binnenkort per mail.

Speculaasactie BCG Beek
Rondom sinterklaas is er zoals ieder seizoen een speculaasactie geweest om de clubkas te spekken.
We hebben weer veel respons gekregen en veel leden hebben vrienden, familie, buren, bekenden
en collega’s blij gemaakt met de lekkere speculaas en zo de clubkas gespekt. Ook dit jaar hebben
we net geen 1000 speculaaspakjes verkocht. Charlotte Glaesmaekers was het juniorlid met de
meest verkochte speculaaspoppen en werd daarvoor beloond met een leuke goodiebag!
Iedereen bedankt voor jullie inzet tijdens deze jaarlijkse actie!

Algemene ledenvergadering 2018; financiële verantwoording
Recentelijk heeft de kascontrolecommissie verslag gedaan van haar bevindingen. Er waren enkele opmerkingen en wat bedragen zijn
verschoven, maar de commissie stelde voor decharge aan penningmeester en bestuur te geven. Alle leden die aanwezig waren op de
vergadering hebben het verslag van de controlecommissie gekregen en niemand had een opmerking en dus is decharge gegeven. De
notulen worden vóór de volgende algemene ledenvergadering te zijner tijd op aanvraag verstrekt.

Plus van Wijnbergen spaaractie
De Plus van Wijnbergen spaaractie loopt nog het hele jaar, dus laat je creditcard zien aan de kassa
en spaar zegels voor BCG Beek. Iedere spaarkaart levert de club € 4,- op. Volle spaarkaarten kun
je inleveren bij het bestuur of in de doos op de koelkast in ons materialenhok in de sporthal. Nieuwe
spaarkaarten liggen daar ook klaar.
Heb je nog geen creditcard? Meld je dan bij het bestuur, dan zorgen wij dat je kunt gaan sparen.
We hebben zelfs spaarders die iets te enthousiast aan het plakken zijn gegaan. De spaarpunten
hoeven enkel in de lege vakjes geplakt te worden, de logo’s van de deelnemende clubs mogen vrij
blijven. Zo is de spaarkaart een beetje sneller vol!

Start 2 badminton
De maand november was bij BCG Beek start 2 badminton maand. In deze maand konden geïnteresseerden,
op de dinsdagen, deelnemen aan 4 gratis badmintonlessen.
Na de actie hebben zich 9 deelnemers aangemeld als lid, een geslaagde actie dus !
Welkom allemaal en veel speelplezier !

Krokusvakantie en meivakantie
Tijdens de krokusvakantie is de Haamen gesloten voor BCG Beek.
Op 5 en 7 maart is er dus geen training en ook geen mogelijkheid tot recreatief spelen in de Haamen.
Tot en met 6 maart is de gymzaal in Genhout ook niet beschikbaar.
Tijdens de meivakantie (23, 25, 30 april en 2 mei) zijn er geen trainingen voor de jeugd maar gaan de
recreatieve speelavonden voor de senioren wel gewoon door.
De spelers in Genhout hebben hun eigen afspraken met de beheerders.
Het overzicht van speeldata en trainingsdata 2018-2018 is hier te vinden.

BCG jeugdkamp 2019
Dit jaar vindt voor de 5e keer het jeugdkamp van BCG Beek plaats, een jubileum!
De definitieve datum van het jeugdkamp is 24-25 en 26 mei 2019. Achter de schermen wordt
hard gewerkt om er weer een leuk, spannend en actief kamp van te maken.
Op vrijdag 24 mei wordt er in de vroege avond vertrokken naar onze, nog geheime, kamplocatie.
Zondag 26 mei eindigt het jeugdkamp. De aanmeldformulieren voor zowel de junioren als ook
voor ouders/begeleiders zijn uitgedeeld tijdens de trainingen. Heb je nog geen
aanmeldformulier? Meld je dan bij Simone. Aanmelden kan tot 12 maart.
De kosten voor het gehele jeugdkamp zijn € 27,50 per persoon.
Het beloofd weer een leuk kamp te worden, meld je dus snel aan!

Nieuwe leden
Sanne Bogman
Tijmen de la Croix
Sem Leurs
Casper Ackermans
Daniek Zeelen
Xandro Iliev
Veerle Hendrix
Amy van Empel
Peter Jetten
Sylvie Gulikers
Michiel Peeters
Peter Claessen
Suzanne Bosch
Caroline Maassen
Mark Goessens
Rachel Killaars
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Junioren recreanten
Junioren recreanten
Junioren recreanten
Junioren recreanten
Junioren recreanten
Junioren recreanten
Junioren recreanten
Senioren recreanten
Senioren recreanten
Senioren recreanten
Senioren recreanten
Senioren recreanten
Senioren recreanten
Senioren recreanten
Senioren recreanten

Welkom, en heel veel sportief plezier bij BCG Beek.

Kalender
De volgende data zijn altijd onder voorbehoud:
18 februari t/m 6 maart
5 en 7 maart
24 maart
23, 25, 30 april en 2 mei

Gymzaal Genhout niet beschikbaar
Sporthal de Haamen gesloten
Clubkampioenschappen 10.00 – 15.00 uur
Geen training voor de jeugd, wel recreatief senioren

Bestuur en trainers wensen jullie allen een fijne krokusvakantie toe!

Voor nieuws en/of opmerkingen stuur een e-mail naar nieuws@bcgbeek.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@bcgbeek.nl
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