
Van de voorzitter

Zomer 2021 ! 
 
Het was op zijn minst een bijzonder seizoen te noemen. 
En dan starten we alweer over een maand met hopelijk een normaal seizoen
2021/2022. Even terugkijkend, dat dachten we destijds ook. Maar laten we er 
van uitgaan dat het deze keer goed komt!
 
Voor iedereen een fijne zomer, met veel zon, zwoele avonden, veel gezelligheid,
en blijf vooral ook in beweging. 
 

 

Nieuwsbrief
Augustus 

2021
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Orbiton is op zoek naar iemand die vanaf volgend seizoen de taken 
van onze penningmeester wil overnemen. 

Vanwege een verhuizing naar buiten de regio ziet Casimir Maassen, 
onze huidige penningmeester, zich helaas genoodzaakt te stoppen. 

Casimir wil komend jaar graag gebruiken om de nieuwe penningmeester in te werken. 
 

De penningmeester is onderdeel van het bestuur en vergadert eens in de zes weken 
met de andere leden. De penningmeester wordt ondersteunt door Peter van Beem. 

Dit betekent dat in de praktijk de taken goed verdeeld kunnen worden. Hoe mooi is het
om mee te kunnen denken over het reilen en zeilen van onze badmintonvereniging. 

 
Heb je interesse of misschien eerst nog wat vragen? 

Laat het ons weten via bestuur@orbiton.nl 
of bel Frank 0628933293

 

Penningmeester gezocht
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Zoals hieronder vermeld starten we 24 augustus alweer direct met de training. Om
de tijd zo goed mogelijk te gebruiken is de training voortaan 3 kwartier. 
De training voor de 1e groep start precies om 20.15 uur, en tot 21 uur. 
Van 21 uur tot 21.45 uur de 2e groep. 
Groep A : team 1 t/m 3 en het mannenteam. 
Groep B : team 4, 5 en overige spelers. Iedereen mag meedoen!  
Indien groep A vol is dan moeten er spelers een keertje meedoen met groep B.
Regel dit zelf of met je team.  

Indeling trainingen : 
training     Groep A         Groep B  
24-aug         20.15 u           21.00 u
31-aug         20.15 u           21.00 u
  7-sept        21.00 u           20.15 u
14-sep         21.00 u           20.15 u
21-sep         21.00 u           20.15 u
28-sep         21.00 u           20.15 u
   5-okt         20.15 u           21.00 u
12-okt          20.15 u           21.00 u
19-okt          20.15 u           21.00 u
26-okt          20.15 u           21.00 u
2-nov           21.00 u           20.15 u
9-nov           21.00 u           20.15 u
16-nov         21.00 u           20.15 u
23-nov         21.00 u           20.15 u
30-nov         21.00 u           20.15 u

 

Dinsdag training
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Betreft de contributie voor komende seizoen. 
We hebben het volgende besloten:

 
Aangezien spelen niet mogelijk was in het voorjaar 

en er geen huur betaald is: 
voor de leden van het afgelopen seizoen een flinke korting 

op de contributie. 
 

Het betreft een korting van 22.5%. Tevens wel een indexatie van de
contributie van 2.5% (dat is dus ook voor nieuwe leden de contributie).
 Met andere woorden: 20% minder contributie dan afgelopen seizoen.

 
Betreft de competitiekosten, ook daar volgt een korting. 

De exacte bedragen van de competitiekosten volgen later.
 

De leden zullen van de penningmeester bericht krijgen 
over het betalen van de contributie.

Orbiton 21/22                      Contributie

Soort                                      2021/2022                        -korting
lidmaatschap

1 avond                                   €193                                   €150

2/3 avond                                €232                                   €180

DIMO                                        €138                                  €107

DIMO + 1                                  €220                                  €171

Jeugd                                         €141                                  €109



Maandag 23 augustus                Bestuursvergadering 20.00 uur
Start seizoen:
Dinsdag 24 augustus                  De Fluit 20.00 - 22.00 uur
Donderdag 2 september           Essesteijn 20.00 - 21.30 uur
Vrijdag 3 september                   Essesteijn 20.00 - 22.00 uur
Zaterdag 4 september                Jeugd De Fluit 10.00 - 11.30 uur
Dinsdag 7 september                 Kastelenring 10.30 - 12.00 uur
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Agenda

Met de jeugd hebben we natuurlijk door de
Corona pandemie en de hieruit voortvloeiende
beperkingen ook een turbulent en wat ander
seizoen achter de rug.
Het competitiespelen is jammer genoeg helemaal
in het water gevallen en dat is eigenlijk het
vervelendste. Wel zijn we zodra dit was
toegestaan met buitenactiviteiten gestart. 

Dit betekent dat we vanaf 1 mei weer op een van de voetbalvelden van Kastelenring buiten zijn
gaan sporten. Als de weersomstandigheden het toelieten hebben we AirBadminton gespeeld,
maar daarnaast ook allerlei spelvormen met en zonder bal of andere hulpmiddelen. Nadat we
dit vier weken hebben gedaan konden we weer binnen in de Fluit spelen.

Als afsluiting van het seizoen hebben we op 10 juli een bezoek gebracht aan de BC Vlietwijk in
Voorschoten, waar we een leuk toernooi hebben gespeeld, waarbij iedereen de kans had leuke
wedstrijden te spelen tegen leeftijdsgenoten. Dit is zo goed bevallen, dat we wederzijds hebben
afgesproken om dit vaker te gaan doen. Voor het begin van volgend seizoen heb ik ze
uitgenodigd om naar ons toe te komen.

Ter afsluiting van het seizoen zijn we zaterdag 17 juli op de fiets naar Meijendel Wassenaar
gereden. Op de speelweide naast de boerderij hebben we o.a. AirBadminton gespeeld. 
Ook hebben de kinderen het Monkeybos bezocht.

Zaterdag 4 september gaan we in de Fluit weer van start met het nieuwe seizoen, wat hopelijk
weer normaal zal verlopen.

Ben Denekamp 
Ben.denekamp@live.nl 
06 41338733.



Iedereen, die het een keer wil proberen kan bij mij de spullen lenen. Wat je nodig hebt is een
wat luwe plek b.v. omringd door bomen en een windkracht die bij voorkeur niet boven de 3 a
4 uitkomt. 
Als er leden zijn, die samen aan de slag willen om het eens te ervaren, laat het mij bijtijds
weten en ik kom om instructie te geven en de spullen op te zetten.

Ook leuk bij een feestje, partijtje, familiebijeenkomst o.i.d.
Ben Denekamp 
Ben.denekamp@live.nl 
06 41338733.
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Ga je verhuizen?
 Heb je een nieuw telefoonnummer 

 of emailadres?
 Geef het door aan 

ledenadministratie@orbiton.nl
 

Voor de jeugd beschikken we over een complete
airbadmintonset bestaande uit:
- een makkelijk op te zetten net, 
- belijning met haringen om vast te zetten en 
- de speciale shuttles.

Airbadminton

Wil je je lidmaatschap bij 
 BC Orbiton opzeggen? 

 Dit kan uiterlijk tot 1 juni,
doormiddel van een mail te

sturen naar 
ledenadministratie@orbiton.nl

Welkom bij Orbiton
Op de dinsdagmorgen: Yan Zhang

We wensen je veel badmintonplezier bij onze club

mailto:ledenadministratie@orbiton.nl


PROBEERBADMINTON.NU ZH
 

Deze ledenwerfactie voor Zuid-Holland was eigenlijk al voor vorig jaar gepland, maar gaat 
nu definitief voor volgend seizoen van start. Deze door de badmintonbond geïnitieerde actie
moet gaan zorgen voor de nodige ledenaanwas in heel Nederland, maar ook voor ons is het

noodzakelijk, dat er weer wat groei komt in het ledenaantal.
 

In grote lijnen komt het er op neer, dat er een landelijke publiciteitsactie wordt gestart,
waarbij zo veel mogelijk potentieel geïnteresseerde badmintonners wordt uitgenodigd een

centrale site te bezoeken www.probeerbadminton.nu/zh. Op deze site kun je de
dichtstbijzijnde vereniging zoeken door je postcode in te voeren. Je krijgt dan een of

meerdere deelnemende verenigingen te zien met hun aanbod. Van hier uit kun je dan
boeken voor een cursus van 10 lessen voor € 25,- bij je gekozen vereniging. Deze cursus gaat

de eerste week van oktober van start. Wij doen dit op donderdagavond in Essesteijn.
 

De opzet van deze actie is, dat er zo veel mogelijk publiciteit wordt gemaakt op verschillende
manieren. Enerzijds door social media in te schakelen, anderzijds door flyers en posters te
verspreiden. Het heeft de grootste kans van slagen als iedereen zich hiervoor inspant. Ik
hoop, dat iedereen begrijpt, dat het voortbestaan van ons clubje en de faciliteiten die we

bieden in het belang van ons allen is. Als iedereen bekendheid maakt in zijn eigen netwerk
hebben we in no time een aanzienlijk bereik. Je kunt dan denken aan het inschakelen van je
digitale contacten, maar ook het ophangen van een poster of flyer bij je supermarkt, werk,

school enz. enz.
 

Hier vast een idee van de poster/flyer, dit is nog een concept, er kunnen nog veranderingen
worden aangebracht.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

In de volgende nieuwsbrief volgt nadere informatie en ik hoop, dat we kans zien om hier met
zijn allen een succes van te maken, zodat we gegarandeerd zijn, dat we ook in de toekomst

onze favoriete sport kunnen blijven beoefenen.
 

Ben Denekamp.
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