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Nieuwsbrief BBF januari 2016 

Agenda 
16-1 Nieuwjaarsreceptie 
17-1 Veteranentoernooi 
24-1 Open Shuttle Up Jeugd 

Toernooi | Hebris Junior 
Tour 

25-1 Start 2e seizoenshelft 
10-2 Friendstoernooi | Bossche 

Badminton Dagen 
13-2 Finale Carlton Eredivisie | 

Bossche Badminton Dagen 
3-3 Bestuursvergadering BBF 
 
 

Voor iedereen een sportief 2016! 
Zien we jullie bij de nieuwjaarsreceptie op 16 januari? 

 
 

 

 

 

 

 
 

Middels deze nieuwsbrief willen we alle leden van de BBF informeren over de mogelijkheden die vanuit de BBF 
worden aangeboden. De nieuwsbrief is bedoeld voor de leden van de BBF, dus heb je tips om de nieuwsbrief 

te verbeteren, dan horen we dat graag. 

 

De Bossche Badminton dagen komen er weer aan! 

De Bossche Badminton dagen staan gepland in week 5 en 6. We 

starten op en dinsdag 2 februari met de schooljeugd om vervolgens 

alle maatschappelijke groepen de kans te bieden kennis te maken met 

badminton. Van geestelijk gehandicapten en minder validen tot de 

senior van 50 jaar en ouder. Van de ongeoefende tot geoefende 

speler. Iedereen komt aan bod, met als klapper op de vuurpijl de strijd 

om het landskampioenschap van de Carlton Eredivisie op zaterdag 13 

februari. Benieuwd naar het programma, klik hier.  

Uiteraard zijn deze dagen niet mogelijk zonder de hulp van 

vrijwilligers. Dus vindt je het leuk om de jeugd een kijkje te geven in 

de mooie badmintonsport of wil je juist helpen bij een toernooitje, kijk dan naar het programma en vraag 

bij het bestuur van je vereniging naar de lijst met vrijwilligersactiviteiten. 

 

Finale Carlton Eredivisie 

Op zaterdag 13 februari vindt de finale van de Carlton Eredivisie plaats in de Maassporthalen in ’s 

Hertogenbosch. Maak gebruik van de kans dat deze finale in Brabant is en koop snel een kaartje (€ 5,- in de 

voorverkoop en € 7,50 aan de kassa). De jeugdleden (tot en met 17 jaar) mogen gratis naar binnen, dus een 

mooie kans om met je jeugdleden en leuk uitje te maken. Klik hier voor meer informatie. 

 

Algemene Leden Vergadering  

Bij deze willen we alvast de ALV van de BBF aankondigen. Deze staat gepland voor dinsdag 17 mei. 

Mochten jullie als verenigingen stukken aan willen leveren voor de ALV dan kan dit tot uiterlijk 22 maart 

verstuurd worden naar het secretariaat van de BBF. Uiterlijk 5 april zullen jullie de agenda en het 

jaarverslag ontvangen. 

 

http://www.badminton.nl/wedstrijdbadminton/finale_2016/bossche_badminton_dagen
http://www.badminton.nl/wedstrijdbadminton/finale_2016/informatie_bezoekers

