Een zomer om nooit te vergeten, met een
ongekende hittegolf. Nog een maand en
dan is alweer de start van het nieuwe
seizoen. Met onder andere vrijdag
31 augustus badmintonnen met muziek!
De DJ zal zorgen voor de nodige variatie!

Nieuwsbrief
Augustus 2018

Wie o wie????
Het bestuur is op zoek naar:
- een voorzitter
Interesse of meer informatie?
Laat het ons weten via
bestuur@orbiton.nl

Van de voorzitter a.i.
Voor het komend seizoen hebben we extra aandacht voor de jeugd. Het is duidelijk dat
daar nieuwe leden meer dan welkom zijn. Betreft de begeleiding zijn we blij dat Kees
weer de trainingen gaat verzorgen. En dat we tevens een nieuwe jeugdcontact persoon
hebben, te weten Vincent de Vreede. Verder gaat Ben Denekamp op scholen demo's
verzorgen om de jeugd te interesseren. Met de andere begeleiders van de
jeugdtrainingen erbij moet het een succes gaan worden!
Tot slot wordt er hard gewerkt aan de nieuwe wedstrijdshirts, plan is om deze in het
begin van het seizoen gereed te hebben. Bjorn is hiermee aan de slag.
Frank Jansen

Belangrijke data:
Woensdag 15 augustus
Vrijdag 24 augustus
Dinsdag 28 augustus
Donderdag 30 augustus
Vrijdag 31 augustus

Deadline kopy nieuwsbrief september: nieuwsbrief@orbiton.nl
Bestuursvergadering 20.00 uur
Start badmintonseizoen DIMO en dinsdagavond
Start badmintonseizoen donderdagavond
Start badmintonseizoen vrijdagavond met muziek

Zaterdag 1 september
Dinsdag 25 september

Start badmintonseizoen zaterdag jeugd 10.00 – 11.30 uur
Algemene Leden Vergadering in De Fluit
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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: €60.50
Competitie veer: €101.50
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.

Clubkampioenen 2018

Gerard van der Zon en Suzanne Visser
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In deze rubriek lees je “alles” over badmintonleden
van Orbiton. Omdat er op verschillende locaties wordt gespeeld hopen we dat de leden
elkaar op deze manier een beetje beter leren kennen.
Wie is nog niet aan de beurt geweest en vindt het leuk om zich in de nieuwsbrief voor
te stellen aan de hand van een aantal vragen? Het is de bedoeling dat je ongeveer vijf
onderstaande vragen uitkiest en hier kort iets over vertelt. Je kunt je bijdrage sturen
naar nieuwsbrief@orbiton.nl Alvast bedankt voor je bijdrage.
Vraag 1 Hoe kenmerk je Orbiton?
Vraag 2 Wat voor werk/school doe je of heb je gedaan?
Vraag 3 Heb je nog andere hobby’s dan badminton?
Vraag 4 Wat is jouw favoriete vakantieland?
Vraag 5 Welke taal zou je willen leren?
Vraag 6 Wat is het avontuurlijkste dat je ooit hebt gedaan?
Vraag 7 Wat is je levensmotto?
Vraag 8 Wat wil je nog graag bereiken?
Vraag 9 Wat is volgens jou de beste uitvinding?
Vraag 10 Wat is jouw favoriete seizoen?
Vraag 11 Naast wie zou je in het vliegtuig willen zitten tijdens een lange reis?
Vraag 12 Ben jij een vroege vogel of een avondmens?
Vraag 13 Waar ben jij het meest trots op?
Vraag 14 Welk muziekinstrument zou je willen leren bespelen?
Vraag 15 In welke sport zou je Olympisch kampioen willen zijn?
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