Nieuwsbrief
September
2021
Van de voorzitter
Na een korte zomerstop konden we afgelopen dinsdag los in de Fluit.
Sommige hebben dan toch de volgende dag wat spierpijntjes, zoals vernomen.
De hal was van een nieuw aankleding voorzien en ziet er weer fris uit.
Volgende week gaan we weer op alle dagen spelen volgens planning. We zijn blij dat dit nog
steeds mogelijk is! Hopelijk volgt een mooi seizoen, met mooie partijen, overwinningen,
gezelligheid en een aantal extra activiteiten.
Succes, en veel sportiviteit!

Urgent: Penningmeester
en algemeen bestuurslid gezocht !!!!!
Besturen van de club is gezellig en leerzaam;
vraag de bestuursleden !!
Nogmaals dringend verzoek voor vrijwilligers
voor het bestuur.
Zonder penningmeester geen club.
Met andere woorden; einde club!
Zoals eerder aangegeven Peter en de rest bestuur
ondersteunen ruim de penningmeester.
Laat gerust weten wat je wel en niet kan doen voor de
club.
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Contributie komend seizoen
Binnenkort ontvang je van de penningmeester de factuur voor de contributie
voor het komend seizoen, deze factuur is gebaseerd op jouw speeltijden van vorig jaar.
Mocht je echter komend seizoen op een avond meer (of bijvoorbeeld ook op de
dinsdagochtend) of op een avond minder willen gaan spelen dan is nu het moment dit
door te geven aan de ledenadministratie@orbiton.nl zodat de hoogte van jouw
contributie zo nodig kan worden aangepast. Geef ook door als je op een andere avond
wil gaan spelen dan het afgelopen seizoen (dit in verband met de zaalbezetting).

Spelen op de klok en pasjes/inhangen

Het lijkt ons een goed om de klok weer van stal te halen.
Zowel in Essesteijn als de Fluit, zodat we weer goed
rouleren na 20 minuten spelen.
Als de vrijwilligers dit kunnen regelen graag.
Het spelen met pasjes in inhangen is wat betreft het
bestuur aan de leden. We willen een korte enquête
hierover houden.
Pasjes inhangen betekent eveneens dat we iemand nodig
hebben die onder andere zorgt voor het maken van pasjes
voor nieuwe leden; zie urgent gezocht algemeen
bestuurslid.

Loten te koop vanaf 18 september
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Agenda
September
Donderdag 2 september
Vrijdag 3 september
Zaterdag 4 september
Dinsdag 7 september
Vrijdag 17 september
Vrijdag 24 september

Start Essesteijn 20.00 - 21.30 uur
Start Essesteijn 20.00 - 22.00 uur
Start Jeugd De Fluit 10.00 - 11.30 uur
Start Kastelenring 10.30 - 12.00 uur
Competitie Zaal tot 23.00 uur
Team 1, 2, 4 en Mannenteam
Competitie Zaal tot 23.00 uur
Team 3, 5, en Mannenteam

Oktober
Vrijdag 1 oktober
Maandag 4 oktober

Competitie Zaal tot 23.00 uur
Team 1 en 2
Bestuursvergadering 20.00 uur

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
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Probeerbadminton.nu

Onder deze leuze gaat, zoals eerder vermeld, een landelijke ledenwerfactie van
start, waar wij met onze vereniging aan deelnemen.
In het kort eerst nog even, wat het precies inhoudt. Er wordt zoveel mogelijk
publiciteit gegenereerd met de bedoeling een centrale site te bezoeken:
Probeerbadminton.nu
Op deze site is het aanbod te zien, om vanaf begin oktober een 10-daagse cursus
badminton voor beginners te volgen, als (hernieuwde)-kennismaking met de
badmintonsport.
Wij bieden deze cursus aan op donderdagavond in Essesteijn, op dinsdagochtend in
Kastelenring en op zaterdagochtend voor de jeugd in de Fluit.
Deze site werkt erg uitnodigend en na het ingeven van je postcode verschijnen de
deelnemende clubs in je eigen omgeving, waar je dan op kan doorklikken. Iedereen
moet zelf deze site maar eens bezoeken, dan wordt het je vanzelf duidelijk.
Om zoveel mogelijk bekendheid te krijgen zijn er ook flyers gemaakt, die binnenkort
in de zaal liggen om te verspreiden.
Om deze actie tot een succes te maken d.w.z. een flink aantal broodnodige nieuwe
leden te laten opleveren, is de hulp van iedereen nodig. De bond heeft het idee
bedacht, de verenigingen voeren het uit, maar alles valt en staat met voldoende
aandacht onder de potentieel nieuwe leden. En hier vragen wij een beetje aandacht
en hulp van alle leden. We hebben als badmintonsport niet de middelen om een
groots opgezette landelijke campagne te voeren. We moeten dus slim zijn!
Wat we iedereen vragen is het volgende:
1) Spreek iedereen in je familie/kennissenkring aan, persoonlijke aandacht werkt
nog altijd het beste.
2) Gebruik je eigen (social media)-contacten binnen je kennissen/werk/hobby enz.
om zoveel mogelijk mensen te stimuleren de site www.probeerbadminton.nu te
bezoeken.
3) Binnenkort zullen op alle speelmomenten flyers en affiches aanwezig zijn.
Gebruik deze middelen svp door ze op te hangen, bij je supermarkt, op je werk, bij
je school enz. De combinatie van persoonlijke aandacht en publiciteit
digitaal/analoog levert de meeste aandacht op als we allemaal even de schouders
eronder zetten en meehelpen.
Tot slot wil ik (wellicht ten overvloede) nog benadrukken, dat het in ieders belang is,
dat we als vereniging gezond blijven om in staat te zijn, alle faciliteiten, die we nu
hebben ook in de toekomst te blijven bieden.
We houden jullie op de hoogte van de voortgang van de actie, op- en aanmerkingen
en eventuele suggesties kunnen jullie altijd kwijt bij het bestuur of ondergetekende.
Ben Denekamp.
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Sponsoring KIA
Kia Nederland heeft een mooie actie deze zomer
en sponsoren vele sport clubs waaronder die van
ons. Bij aankoop van iedere auto mag de koper
een donatie van 30 euro weggeven aan een
sportclub naar keuze.
Inmiddels is er ruim 150 euro geschonken en dat
kan nog oplopen. Zie advertentie en ook op
facebook Orbiton.
Dank alvast !

Verenigingsprofessional
Op initiatief van Velovo volleybal club is er een
vereningingsprofessional aangesteld. Deze wordt met
subsidie van gemeente betaald. Samen met de basketbal
club CobraNova en BC Voorburg gaat Thijs in overleg ook
onze club ondersteunen.
Dit op gebied van vrijwilligersmanagement, sponsoring,
ledenwerving en behoud etc.

RZC Recreanten competitie
Helaas heeft de RZC de recreanten competitie uitgesteld naar het voorjaar.
RZC stelt in een enigszins opmerkelijke bericht dat er nog teveel onzekerheden
zijn i.v.m. met Covid-19.
Als er verder vragen zijn hierover dan horen wij het graag, of neem zelf contact
op met RZC : secretariaat@rczbadminton.nl

Welkom bij Orbiton
Sandra en Bart; welkom terug !
Rob van den Oever; gaat competitie M1 spelen.
Bart en Evelien van den Elshout; spelen op
donderdag.
We wensen jullie -weer- veel badmintonplezier bij
onze club.
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In de rubriek “de pen”, schrijft iemand een verhaaltje, verslag of ???
en geeft de pen dan door aan een ander lid. Angeline Lentz kreeg
de pen van Fred Dümpel en heeft het onderstaand verhaal
geschreven. Zij heeft de pen weer doorgegeven.
Aan wie? Dat lees je onderaan haar bijdrage.

Hallo allemaal,
Ongeveer 18 jaar geleden, kreeg ik een flyer in de bus met informatie over een introductie/
open dag bij Orbiton.
Dit leek mij een mooie kans om badminton te leren kennen.
Mijn 2 kinderen waren erg jong en ik wilde een nieuwe sport beoefenen, lekker 1 avond
sporten en daarbij de techniek leren van de verschillende slagen.
Ik volgde trainingen en deed mee aan de competitie.
Ik ben heel blij dat de competitie weer snel gaat beginnen want we hebben veel plezier in
ons team. Fred, Frank, Linda en Sylvia (helaas nu niet meer dit jaar)
Als kind heb ik altijd veel gesport, hockey en tennis. Ook met mijn kinderen waren wij veel
op pad voor de sport, vooral tennis.
Het is heel fijn dat we het gewone leven (met COVID) weer kunnen oppakken.Over een paar
weken weer een paar dagen op kantoor. Ik mis mijn collega’s en het F2F contact met
mensen.
Ook kan ik mijn hobby reizen weer oppakken. Eerst weer in Europa rondtoeren met onze
caravan en later hopelijk naar Azië of Afrika.
Ik hoop nog lang te mogen genieten van onze sport en de gezelligheid van onze club.
Let op elkaar, blijf gezond. En tot op onze speelavonden!
Groetjes Angeline
Ik geef de pen door aan Mieke Beckers-van Ravels
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