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Seizoen 2017/2018 is weer voorbij, en wat
het bestuur betreft was het een heerlijk
badminton seizoen. Er zijn vele potjes
gespeeld; al dan niet in competitie, en al dan
niet gewonnen. Verder zijn er twee nieuwe
trainers, Kees en Jessy, met succes gestart.
Trainer Harry is 85 jaar geworden en hebben
we afscheid genomen van Henry.
Naast badminton, de bekende Pubquiz,
Bingo en niet te vergeten de mooie clubdag.
Maar wat dat betreft zijn
nieuwe ideeën ook welkom!
Zo starten we het nieuwe seizoen met
"disco badminton" ofwel
badmintonnen met muziek, en hopelijk voor
iedereen. We zijn benieuwd hoe dat zal
zijn. Overigens voor de liefhebbers vergeet
niet het zomerbadminton.

Van de voorzitter ai
Tot slot zoals hieronder vermeld: voorzitter en jeugdcontact lid gezocht.
Ik heb het afgelopen jaar met alle liefde en plezier het voorzitterschap tijdelijk op mij
genomen, echter aan tijdelijk komt een keer een einde. Tevens is er aandacht
nodig voor de jeugdleden. Al hebben we daar support van een aantal en is Ben
gestart met het organiseren van clinics op scholen in de omgeving. Uiteindelijk doel:
nieuwe jeugdleden binnen halen. Maar voor behoud, en communicatie met de jeugd,
trainer en ouders zoeken we een : jeugdcontactpersoon.
Ik wens iedereen een fantastische zomer toe !
Frank

Belangrijke data:
Vrijdag 29 juni

Zomerbadminton Sporthal Essesteijn 20.00 – 22.00 uur €5,-

Vrijdag 6 juli
Vrijdag 13 juli
Zondag 15 juli

Zomerbadminton Sporthal Essesteijn 20.00 – 22.00 uur €5,Vrijwilligersavond
Deadline aanleveren nieuwsbrief juli: nieuwsbrief@orbiton.nl

Maandag 13 augustus
Dinsdag 28 augustus
Donderdag 30 augustus
Vrijdag 31 augustus

Bestuursvergadering
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
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Het bestuur is op zoek naar:
- Een voorzitter
- Een jeugdcontactpersoon
Interesse of meer informatie?
Laat het ons weten via
bestuur@orbiton.nl

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.
Recreantencompetitie
In de recreanten voorjaarscompetitie zijn de volgende resultaten behaald:
Team 1 in poule B4 1e plaats.
Team 2 in poule C2 1e plaats en ook op het eindtoernooi in hun poule 1e plaats.
Team 3 in poule C3 3e plaats.
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Clubdag 2018
Zaterdag 15 juni werd het
seizoen afgesloten met een
zeer geslaagde clubdag. Mooie
wedstrijden en een gezellige,
zonnige BBQ. Gerard en Björn
bedankt voor de organisatie!

Bekijk nog meer leuke foto’s van de clubdag:
https://myalbum.com/album/GFm9x0nPcGZp

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.
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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?

Uitnodiging voor het Zomerbadminton 2018
bij VELO
Het zomerbadminton bij VELO Badminton is vorige seizoenen succesvol verlopen.
Daarom is er dit jaar weer zomerbadminton op de woensdagavonden bij VELO.
Spelers van andere badmintonverenigingen zijn ook van harte welkom.
Als men drie of meer avonden komt spelen, wordt een lagere bijdrage per avond berekend.
Het zomerbadminton vindt plaats op onderstaande woensdagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur
in de VELO Sporthal.
Na afloop is de kantine open van 22.00 uur tot 23.00 uur.
27 juni 2018
4 juli 2018
11 juli 2018
18 juli 2018
25 juli 2018
1 augustus 2018
8 augustus 2018
15 augustus 2018
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Kosten:
De kosten zijn € 3,50 per avond voor jeugdspelers t/m 17 jaar, en € 5,- per avond voor overige spelers.
Je hoeft je niet van tevoren aan te melden.
Als een speler meerdere keren komt spelen, geniet het de voorkeur om voor 23 juni in te schrijven.
Het volledige bedrag van de inschrijving dient dan bij de eerste speelavond te worden voldaan.
Alle betalingen contant in de hal.
Tarieven zomerbadminton in euro's:

jeugd t/m 17 jaar
vanaf 18 jaar

basistarief
per avond
3,50
5,00

3
avonden
10,00
14,00

4
avonden
13,00
18,00

5
avonden
15,50
22,00

6
avonden
18,00
26,00

Inschrijven kan door te reageren op deze e-mail (ledenadministratie@velo-badminton.nl)
Tot ziens bij het zomerbadminton!
Het zomerbadminton-team,
Sandra Caron, Aad de Kok en Koos Batist
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7
8
avonden avonden
20,00
22,00
30,00
33,00

