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Beste Orbiton leden!
Wederom kunnen we bijna niet anders dan
beginnen met de Corona gevolgen die helaas
nog immer invloed hebben op de alles en
iedereen.
Zie verderop in deze nieuwsbrief het bericht
van de badmintonbond: Het spelen van een
dubbel is dus niet mogelijk.
Het singelen levert overigens soms hele mooie
partijen op. En het is uitstekend voor de
conditie!
Afgelopen donderdag was de altijd
interessante en prima
georganiseerde pubquiz. Uiteraard online,
met ruim 20 deelnemers. Het blijkt dat we een
hele slimme vereniging hebben; heel veel
goede antwoorden!
Uiteenlopende vragen over Hongerige Wolf,
Ron Brandsteder, Adres van de Koning, Mall of
the Netherlands, buikwinden en de planeten in
ons stelsel.
Na een bloedstollende en spannende strijd
de winnaars: Team Jamil, Edwin, Bjorn en
Ton. Gefeliciteerd en veel plezier met de prijs.

Na de oproep voor de versterking van het bestuur hebben we een aanmelding gekregen voor
support van de penningmeester. Waarvoor bij voorbaat dank.
Nog gezocht: support op gebied van communicatie en organisatie; cruciaal voor een gezonde
vereniging en continuïteit.
Support kan ook zijn incidenteel of gedurende een korte periode. Toon je interesse: vraag mij
of andere bestuursleden. De club zijn wij allen.
Wat kan iedereen doen voor de club: nodig eens iemand uit (kennis, vriend(in),
buurman/vrouw etc.) om mee te komen doen. Introducees zijn altijd welkom.
Inmiddels de laatste maand van het jaar, het bestuur wenst iedereen alvast hele fijne en
gezellige dagen en op naar 2021 met nieuwe kansen !
Frank
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Bericht van de badmintonbond
Corona update: situatie na persconferentie 17
november
Tijdens de persconferentie van dinsdagavond 17 november jl. maakte het kabinet
kenbaar dat we per 19 november terug gaan naar de maatregelen zoals die gelden
sinds het instellen van de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober 2020.
Voor de badmintonsport betekent dit dat iedereen vanaf achttien jaar weer met vier
personen op één baan mag trainen, mits alle maatregelen uit het protocol worden
nageleefd. We adviseren echter om gewoon in tweetallen te blijven trainen en spelen.
Het spelen van een dubbel is dus niet mogelijk.
De jeugd tot achttien jaar mag blijven sporten in teamverband zonder dat ze anderhalve
meter afstand in acht hoeven te nemen.
Alle regels die gelden voor het beoefenen van onze sport binnen de huidige
maatregelen zijn te vinden in het Badmintonprotocol.
Kijk voor meer informatie in de FAQ van NOC*NSF of het generieke Sportprotocol.

Belangrijke data:
Di/do/vr avond
Ma. avond 14 dec.
Di. morgen 15 dec.
15 december

Zaal open van 20.00 – 21.30 uur
Bestuursvergadering 20.00 uur
Geen badminton
Deadline kopy nieuwsbrief januari naar nieuws@orbiton.nl

Van zondag
20 december t/m
zondag 3 januari

Geen badminton jeugd en senioren

Er is nog een restant van deze prachtige
Orbiton shirts. We hebben nog deze maten:
Mannen: 1x XL, 2x L, 1x M
Dames: 1x XXL, 1x XL, 3x L, 4x M
De shirts zijn te koop voor €25,Interesse? Stuur een mailtje naar:
shirts@orbiton.nl
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Wil je je lidmaatschap bij
BC Orbiton opzeggen?
Dit kan uiterlijk tot 1 juni,
doormiddel van een mail te
sturen naar
ledenadministratie@orbiton.nl

Ga je verhuizen?
Heb je een nieuw telefoonnummer
of emailadres?
Geef het door aan
ledenadministratie@orbiton.nl

Wij begroeten de volgende nieuwe leden
bij Orbiton en wensen hen
heel veel speelplezier:
Op de dinsdagmorgen Carmen
Op de donderdagavond Maly en Frankie

Grote clubactie
Wat leuk dat veel van onze leden loten hebben
gekocht van de grote Clubactie. Bij elkaar zijn
er tot nu toe 95 loten verkocht. De uiteindelijke
opbrengst zal voor een deel naar onze jeugd
gaan. Allemaal heel erg bedankt.
Op woensdag 9 december vindt de trekking
van de Grote Clubactie 2020 plaats onder
toeziend oog van de notaris.
Een dag na de trekking, op donderdag
10 december 2020, wordt de trekkingsuitslag
op de website www.groteclubactie.nl
gepubliceerd.
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