Nieuwsbrief

Beste leden,
Er is wederom geen goed nieuws te melden.
De Corona en de bijbehorende maatregelen
zorgen voor een ongekende situatie. Inmiddels
zijn sinds half december de zalen gesloten. En
er is geen zicht op verandering, meer dan
vervelend.
Te hopen dat voor de zomer er weer iets
mogelijk is. En dat we eventueel het seizoen
verlengen tot in de zomervakantie.
Ook voor de jeugd is het op zijn zachts gezegd
treurig, mede gezien jeugd buitensport
momenteel wel is toegestaan.
Verder moet de Algemene Ledenvergadering
nog plaatsvinden. Uiteraard kan dit pas indien
zalen open zijn, of in het uiterste geval online.

Februari 2021

Leuk nieuws ! zie hieronder de ONLINE bingo
vrijdag 12 februari; iedereen krijgt bingo
kaarten thuis!
We wensen iedereen sterkte en gezondheid.
En blijf in beweging!
Het bestuur

Belangrijke data:
Vrijdag 12 februari
Maandag 15 februari
t/m ???

Online Valentijns BINGO 20.00 uur
Deadline kopy nieuwsbrief maart naar nieuws@orbiton.nl
Geen badminton ivm lockdown

Maandag 8 maart

Bestuursvergadering 20.00 uur

ValentijnsBINGO
Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te
doen met de Orbiton online Valentijnsbingo op
vrijdag 12 februari om 20:00 uur. Alle leden
ontvangen hiervoor binnenkort twee
bingokaarten op het huisadres. De bingo zal net
als de vorige keren via Skype worden gehouden.
Doe je ook mee? Zet vrijdag 12 februari in elk
geval alvast in je agenda. Tot dan!
Een paar dagen voorafgaand aan de bingo zal er een mail naar iedereen worden
verstuurd met de link.
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Bericht van de badmintonbond

Alle competities definitief stopgezet
Maandag 18 januari, 10:04 uur
Badminton Nederland heeft besloten om per direct alle lopende competities voor
dit seizoen te beëindigen. Door de verlenging van de huidige lockdown tot
minstens dinsdag 9 februari is het conform de opgestelde routekaart niet meer
mogelijk om de reeds opgestarte competities nog uit te spelen. We beseffen dat
dit een ingrijpend besluit is, maar in onze ogen wel het juiste besluit.
We hebben in een eerder stadium diverse alternatieve scenario’s ontwikkeld om de
competitie toch uit te laten spelen, maar vinden het momenteel in meerdere opzichten
onverantwoord. De gezondheid van iedereen in badmintonnend Nederland staat voorop
en een verplichte hervatting zou kunnen leiden tot zowel logistieke als financiële
problemen voor verenigingen. Daarnaast kunnen we de competitie niet hervatten
zonder dat spelers fatsoenlijk kunnen trainen.
Competities
Dit besluit betreft alle competities. Daarnaast betekent dit ook dat er dit seizoen geen
(regionale) competities meer worden opgestart. Er worden geen kampioenen benoemd
en er zal geen promotie en/of degradatie worden toegepast. Alle teams die zich hebben
ingeschreven voor het seizoen 2020-2021 komen in het seizoen 2021-2022 uit in
dezelfde divisie/klasse.
Alternatief
Momenteel hebben we geen zicht op wanneer er versoepelingen plaatsvinden, maar we
willen wel een alternatieve competitie/toernooi voor competitieteams aanbieden indien
de situatie dit natuurlijk toestaat. Dit alternatief gaan we uitwerken, maar zal een vrije
inschrijving betreffen en er zullen geen deelnamekosten zijn.

Wij zijn op zoek naar leden, die in een
groepje van ongeveer drie personen
zich in willen zetten voor
ledenbehoud en ledenwerving.
Het bestuur gaat komende periode over
suggesties nadenken en hoopt dit
samen met de leden die hier interesse
voor hebben te delen. Wil je meedoen?
Laat het ons weten via
bestuur@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

Vorig seizoen zijn we begonnen met de rubriek “de pen”, waarin
iemand een stukje, verhaaltje, verslag of ??? schrijft en dan de
pen doorgeeft aan een ander lid.
Erwin Bemelmans kreeg de pen van Marnix Keer en heeft in de
nieuwsbrief van januari een verhaal geschreven. In deze brief is
de pen weer weer doorgegeven. Aan wie? Dat lees je hieronder.

Helaas is Erwin Bemelmans niet in staat gebleken zijn spannende verhaal voort te
zetten. Kort na publicatie van zijn stukje verschenen er een arts en twee potig uitziende
broeders aan de deur, om hem mee terug te nemen naar verzorgingstehuis ‘het leipe
lepeltje’ in Lepelerbroek, alwaar de dosering van zijn medicatie nog eens ernstig onder
de loep zal worden genomen.
De pen gaat dan ditmaal naar Ralf van der Ham.
Coronahumor; zo houden we
elkaar aan het lachen. Het
coronavirus houdt momenteel
iedereen in Nederland in zijn greep.
Het zijn voor veel mensen barre
tijden vol kopzorgen. Soms ook vol
angst en verdriet. Gelukkig valt er
óók nog genoeg te lachen.
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