Nieuwsbrief
Juni 2018

Beste leden van Orbiton,
In deze nieuwsbrief weer heel veel
informatie. Voor het nieuwe seizoen zijn de
speeltijden op zaterdag aangepast. De
jeugd speelt van 10 tot 11.30 uur. Ook de
competitie wedstrijden in De Fluit zullen in
september om 10 uur beginnen. Dit heeft
vele voordelen, zowel financieel als
spelbeleving. Tevens blijft op
zaterdagmiddag tijd over voor andere
zaken. Wij denken dat de meeste hier blij
van worden! Nog veel speelplezier de
laatste weken en wie weet tot ziens op de
clubdag op zaterdag 16 juni.
Meld je aan via de website!!

Belangrijke data:
Dinsdag 12 juni
Donderdag 14 juni
Vrijdag 15 juni
Zaterdag 16 juni
Vrijdag 29 juni

Laatste speelavond dinsdagavond
Laatste speelavond donderdagavond
Laatste speelavond vrijdagavond
Laatste speelochtend zaterdag jeugd
Clubdag 12.00 – 17.00 uur en aansluitend BBQ in Essesteijn
Zomerbadminton Sporthal Essesteijn 20.00 – 22.00 uur €5,-

Vrijdag 6 juli

Zomerbadminton Sporthal Essesteijn 20.00 – 22.00 uur €5,-

Vrijdag 24 augustus
Zaterdag 25 augustus
Dinsdag 28 augustus
Donderdag 30 augustus
Vrijdag 31 augustus

Start badmintonseizoen
Start badmintonseizoen
Start badmintonseizoen
Start badmintonseizoen
Disco badminton

vrijdagavond
jeugd van 10 uur tot 11.30 uur
DIMO en dinsdagavond
donderdagavond

Standen Mannencompetitie
Team 1 32 punten
2e plaats
Team 2 36 punten
3e plaats
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Jumbo actie

Via de Jumbo actie “Sparen voor je
sportvereniging” is voor Orbiton een mooi
bedrag opgehaald. Woensdag 9 mei heeft
een deel van het bestuur de cheque
opgehaald bij de Jumbo in Leidsenhage.
Op de cheque stond het bedrag, dat we
kunnen besteden voor de vereniging, via
de website
www.jumbosparenvoorjevereniging.nl

Clubdag 2018
Ga de strijd aan met je clubgenoten!
Zaterdagmiddag 16 juni
Na afloop een gezellige BBQ
Geef je nu op via
http://www.orbiton.nl/clubdag/
en ga de strijd aan met je clubgenoten.
Contributie 2018/2019

Vorig jaar hebben we de contributie niet verhoogd i.v.m. het wegvallen van de
woensdagavond. Dit jaar zullen we de contributies echter wel verhogen met 1 euro.
Dit betekent dat de tarieven voor volgend seizoen als volgt zijn:
Jeugd: €136,Senioren 1 avond: €184,Senioren meerdere avonden: €224,Dinsdagmorgen: €132,Dinsdagmorgen + avond: €212,Competitie nylon: €60.5
Competitie veer: €101.5
Voor wat betreft de competitie is er evt. sprake om te spelen met een nieuwe carbon
shuttle i.p.v. een veren shuttle. Deze gaat langer mee en de verwachting is dan ook dat
deze relatief goedkoper is t.o.v. de veren shuttle. Het is echter nog niet besloten of we
hier helemaal op over gaan en door gebrek aan ervaring met deze shuttle is het nog
niet duidelijk hoeveel dit in kosten zal besparen. Mochten we inderdaad volledig
overgaan op deze shuttle zal dit na de competitie worden bekeken en wordt de
competitiebijdrage daarop met terugwerkende kracht aangepast.
Contributie graag overmaken op rekeningnummer NL09 INGB 0002 0785 68 t.n.v.
Badminton Club Orbiton, Leidschendam. Eerder afgegeven machtigingen voor
automatische incasso blijven geldig tot aan schriftelijke opzegging van het
lidmaatschap.
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TOEKOMST VAN ONZE VERENIGING
Een van de taken van het bestuur, is ervoor te zorgen, dat onze vereniging ook in de
toekomst kan blijven bestaan. De belangrijkste factor hierin is natuurlijk het
ledenaantal.
We proberen dan ook continu met allerlei initiatieven het ledental op zijn minst op peil
te houden, maar vooral het aantal jeugdleden is de laatste jaren nogal teruggelopen.
We zijn hier niet uniek in, want de meeste badmintonverenigingen kampen hiermee.
Nu kunnen we ons hierover beklagen en afwachten tot de hele jeugdafdeling ter ziele
gaat, omdat het geen bestaansrecht meer heeft met zo weinig leden, maar wij hebben
er vooralsnog voor gekozen, om te proberen het tij te keren.
Het plan, wat we hiervoor hebben opgezet is het
schoolbadminton.
In het kort komt het erop neer, dat we basisscholen
gaan bezoeken, om hier tijdens de
gymnastieklessen het badminton praktisch te gaan
promoten. Hopelijk gaat ons dat in de nabije
toekomst nieuwe jeugdleden opleveren.
De contacten met scholen zijn gelegd via Sport en Welzijn en de praktische uitvoering
wordt in eerste instantie gedaan door Edwin de Koning en mijn persoon. De bedoeling
is, dat we met het begin van het volgende schooljaar officieel hiermee van start gaan
op een of twee scholen in de buurt en dan in de praktijk kijken hoe dit loopt en wat het
ons brengt.
Wanneer dit aanslaat, willen we hier vol op inzetten, maar dat kan alleen, als er een
aantal leden bereid zijn zich hiervoor in te zetten. Het is namelijk wenselijk, om in ieder
geval met 2 mensen deze “clinics” te begeleiden. Het zou ideaal zijn, als we over een
standaard aantal personen kunnen beschikken, die hierbij willen assisteren. In dat geval
zal het een keer in b.v. de 2 weken een dagdeel (ochtend of middag) tijdens de
schooluren in beslag nemen.
Inmiddels zijn er al een aantal spelers van de dinsdagochtend groep, die spontaan hun
medewerking hebben toegezegd, maar vele handen maken licht werk, dus we kunnen
altijd nog meer mensen gebruiken. Ook zou het wenselijk zijn, als we helpende handen
hebben in verschillende leeftijdsklassen.
Als iemand er voor voelt om hier een keer per 2 weken een halve dag aan te spenderen
meld je dan svp bij mij aan. Het is leuk werk en het helpt de continuïteit van onze
vereniging.
Ben Denekamp
Ben.denekamp@live.nl
06-41338733
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Pubquiz
De Pubquiz, onder leiding van Jan
en Suzanne op vrijdag 18 mei
was weer erg gezellig. Ongeveer
40 leden streden in 5 teams om
de hoofdprijs: bioscoopbonnen
voor het hele team.

Foto 1 is de uitreiking van de 1ste prijs voor de Voorjaarsdubbelcompetitie, poule C2.
Foto 2 is de uitreiking van de 1ste prijs voor Mix, poule C1 van het eindtoernooi dat
gespeeld is in de Mammoethal te Gouda.
Tweemaal een trots team, Orbiton 2, hard gewerkt en het is beloond!
Als team danken wij iedereen die voor ons inviel als een van ons afwezig was,
ook jullie hebben geholpen met het behaalde resultaat.
In het najaar - als het allemaal lukt - gaan we er weer tegenaan,
de Najaarsdubbelcompetitie voor recreanten!
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Nieuwe shuttles
Op de regiovergaderingen van de rayons ZuidWest, Limburg en Centrum van de
badmintonbond heeft Jan ten Cate een
presentatie gegeven over de Carbonsonic,
de nieuwe shuttle waar de afgelopen tijd veel
mee is gespeeld binnen onze vereniging.
De tientallen aanwezige verenigingen zijn
bijgepraat over de eigenschappen van deze
shuttle en de voordelen op het gebied van duurzaamheid en dierenleed.
Een aantal mensen had al eens met deze shuttle gespeeld. Maar voor de meesten was
dit de eerste keer dat ze de shuttle in handen hadden. In overleg met Macare Sport kon
een scherpe aanbieding gedaan aan de verenigingen zodat ze voor een gereduceerde
prijs zelf uitgebreid kennis konden maken met de Victor Carbonsonic.
Team Indeling 2018 / 2019
Orbiton 1 7e Divisie Carbonsonic
Bjorn Stokvis
Martine de Kort
Vincent de Vreede
Eveline Turnhout
Gerard van der Zon
Orbiton 2 7e Divisie Carbonsonic
Erwin Bemelmans
Marjan Esmeijer
Ralf van der Ham
Miranda Kaltner
Frank Jansen
Linda Ong
Orbiton 3 7e Divisie Carbonsonic
Patrick Blom
Willemijn Robbers
Pieter Bregman
Susanne Visser
Jan ten Cate
Orbiton 4 9e Divisie Nylon
Paul Esmeijer
Marlies Bavius
Edwin de Koning
Firoza Lalmahomed
John Singeling
Orbiton 5 9e Divisie
Frank Dumpel
Fred Dumpel
Ricky Wiryawan

Nylon

Angeline Lentz
Sylvia Looman
Linda Quitz

BC Orbiton is op dit moment bezig
met nieuwe wedstrijd shirts.
Hoe het er uit gaat zien blijft nog even
geheim, maar er komt binnenkort een
pas sessie voor de competitiespelers.

29 juni en 5 juli in Essesteijn

ZOMERBADMINTON
20.00 – 22.00 uur
€ 5,- per keer

Noteer vast in je agenda:
Dinsdag 25 september
Algemene Leden Vergadering
met als belangrijk punt de Privacywet…
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