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Zomervakantie
Beste leden, het seizoen zit er weer op. Met deze
nieuwsbrief willen we jullie nog het laatste nieuws
brengen. En alvast vooruit kijken naar volgend
seizoen. Voor nu allemaal een hele fijne vakantie
gewenst namens het hele bestuur!

Winnaars zomercompetitie
De afgelopen twee maanden hebben we een
zomercompetitie gespeeld. Via deze weg willen we
Dirk Boleij graag bedanken voor de organisatie. De
winnaars zijn inmiddels bekend: Emily van Drunen
en Nino Haar jr. hadden het beste gepresteerd.
Gefeliciteerd!

Vakantiebadminton in De Braken

De echte fanatiekelingen kunnen in de
zomervakantie nog twee keer terecht in Sporthal De
Braken. We badmintonnen daar op dinsdag 18 juli en
dinsdag 25 juli. Aanvang 20:00 uur. We vragen een
bijdrage van 2 euro per persoon per avond. Jullie zijn
allemaal welkom!

Nieuwsbrief Bossche Badminton
Federatie (BBF)
We zijn niet de enige met een gloednieuwe
nieuwsbrief. Ook de BBF heeft een digitale
nieuwsbrief uitgebracht. De eerste versie sturen we
aan jullie door via e-mail. Vind je het interessant?
Dan kun je je abonneren.

Start nieuwe seizoen en training
Op dinsdag 29 augustus beginnen we weer met
spelen in Sporthal De Dommel om 20:00 uur. Enkele
weken later, op 26 september, start Nino sr. met de
training voor beginners. We hebben al enkele
aanmeldingen voor de training. Heb je ook
interesse? Meld je dan bij het bestuur.

Teamtoernooi in Best – ook voor
recreanten
De badmintonvereniging in Best (BC Alouette)
organiseert op zondag 10 september een
teamtoernooi. Het is een informeel toernooi waaraan

je kunt deelnemen met een team van minimaal twee
dames en twee heren. Nieuw dit jaar is dat ook
recreanten kunnen inschrijven, voor hen wordt een
aparte poule samengesteld. Inschrijfkosten zijn 8,50
euro per persoon. Kijk op de website van BC
Alouette voor meer informatie.

Algemene Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering komt er alweer aan.
Op dinsdag 19 september gaan we om 20:00 uur bij
elkaar zitten in de kantine. Na de vergadering is er
nog tijd om te badmintonnen. Tegen het einde van de
vakantie ontvangen jullie via de e-mail de agenda en
vergaderstukken. Heb je punten die je wilt
bespreken? Laat het weten aan het bestuur.

Belangrijke data
18 juli - speelavond in sporthal De Braken
25 juli - speelavond in sporthal De Braken
29 augustus - start nieuwe seizoen
19 september - Algemene Ledenvergadering
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