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Als jullie dit lezen, is het badmintonseizoen net
begonnen. Het bestuur wenst iedereen een
sportief seizoen met gezellige speelmomenten
en plezier tijdens de verschillende competities.
Dinsdag 25 september is er een belangrijke
Algemene Leden Vergadering waarin uw
accoord wordt gevraagd voor het publiceren
van foto’s in de nieuwsbrief, de website en
social media in verband met de nieuwe privacy
wet. Het bestuur hoopt dat veel leden
aanwezig zullen zijn. De ALV begint om 19.30
uur en wordt gehouden in de sporthal De Fluit.

Van de voorzitter a.i.
Aangezien er geen andere kandidaten zijn, wil ik mij definitief als voorzitter inzetten.
Als er toch nog kandidaten zijn, dan kunnen die zich melden. Vragen over mijn
voorzitterschap kunnen nog gesteld worden t/m de ALV. Daarna zal ik mij inschrijven
als voorzitter. Uiteraard doe ik het met genoegen, mede dankzij de oude en nieuwe
leden van het bestuur. Maar uiteraard ook alle andere leden.
Tenslotte doen we het allemaal voor ons plezier. Ik wil ook graag benadrukken dat het
plezier bij Orbiton voorop staat, hopelijk voor iedereen! Verder hoop ik dat iedereen zijn
of haar steentje bijdraagt aan de club, klein of groot.
Frank

Belangrijke data:
Dinsdag 4 september
Zaterdag 15 september
Dinsdag 25 september
Vrijdag 28 september
Zaterdag 29 september

De gevorderden krijgen op dinsdag eerst training, om 20.00 uur
De andere spelers om 21.00 uur.
Iedere maand zullen de trainingsgroepen wisselen van tijd.
Deadline kopy nieuwsbrief september: nieuwsbrief@orbiton.nl
Algemene Leden Vergadering in De Fluit 19.30 uur
Thuiswedstrijd team 1 en 3 20.00 – 23.00 uur Essesteijn
Thuiswedstrijd team 2, 4 en 5 10.00 – 13.00 uur De Fluit

Let op: de aanvangstijd van de competitie is 10 uur!!!

Op de eerste speeldagen was
het weer gezellig druk en ook
op de eerste vrijdagavond van
het seizoen was er een grote
opkomst tijdens “badmintonnen
met muziek”. Het was een
geslaagde openingsweek van
het nieuwe seizoen.
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Een nieuw
bestuurslid/jeugdcontactpersoon

Ik ben Vincent de Vreede, 23 jaar en ik badminton
inmiddels al 2 jaar bij Orbiton.
Na het eerste jaar, wat meer recreatie te hebben
gespeeld, focus ik me sinds vorig jaar vooral op
het spelen van veel competitie en toernooien!
Ik ben dan ook vrij fanatiek, dus dat is erg leuk!
Om die redenen heb ik ook besloten om meer voor te club te betekenen en ga ik mij
ook focussen binnen het bestuur bij de jeugd als contactpersoon en zullen we samen
met andere enthousiaste begeleiders die bij de jeugd al meehelpen kijken wat we
eventueel kunnen doen om de jeugdafdeling van deze club te verbeteren en
aantrekkelijk te maken voor (nog) niet-leden.
Hoe dan ook kijk ik uit naar de komende periode en hoop ik op een fijne samenwerking
met de leden van het bestuur en natuurlijk de ouders en de jeugd zelf! Voor vragen
kunnen jullie altijd bij mij terecht!
Tot op de badmintonbaan! :)

Contributie 2018/2019

Kan iedereen, die de contributie nog niet heeft
betaald, dit zo spoedig mogelijk doen?
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
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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Teams najaars competitie
Team 1
Björn
Vincent
Gerard
Martine
Eveline

Team 2
Erwin
Ralf
Frank
Marjan
Miranda
Lynda

Team 3
Patrick
Pieter
Jan
Willemijn
Susanne

Team 4
Paul
John
Edwin
Marlies
Firoza
Lian

Team 5
Frank
Fred
Ricky
Angeline
Sylvia
Linda

Voorlopige teams recreanten competitie
Team 1
Sandra
Marianne
Gert-Jan
John

Team 2
Willy
Michèle
Ben
Martin

Team 3
Will
Ingrid
Kino
Bart

15 september 2018
Start landelijke lotenverkoop Grote Clubactie 2018!
Naast de hoofdprijs van € 100.000,- zijn in de loterij van de Grote Clubactie
veel mooie prijzen te winnen.

De loten kunnen gekocht worden bij
een van de bestuursleden in de zaal.
Een lot kost €3,- waarvan 80% voor Orbiton zal zijn.
Van de opbrengst willen we promotiemateriaal kopen
en
leuke activiteiten voor de vereniging organiseren.
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