Nieuwsbrief
Mei
2022
Van de voorzitter
Al vele zonovergoten zomerse dagen in april gehad en heerlijke badminton avondjes in de zalen.
Onlangs dan eindelijk weer een live pubquiz gehouden in Essesteijn. Zie onder voor het verslag
en de foto's! Zoals eerder aangegeven we spelen dit jaar door tot eind juni!
.OLDSTARS
Zoals eerder vermeld, vanaf 17 mei willen we starten met een groep genaamd Oldstars. Op
dinsdag ochtend 17 mei 11 uur Kastelenring.
Laagdrempelig bewegen volgens een verantwoorde methode. Zogenaamd ASM; Atletic Skills
Model. Voor alle leden; als je iemand weet die dit leuk zou vinden. Eerste 7 lessen gratis!
Geef het door : info@orbiton.nl. Flyers zijn beschikbaar bij diverse leden of liggen in de zaal.
CLUBDAG
Alvast voor in de agenda: zaterdag 11 juni de jaarlijkse Clubdag.
Na Corona ellende nu dan eindelijk weer mogelijk!
Voor de nieuwe leden in de club: het jaarlijkse onderlinge toernooi. Met na afloop heerlijk eten.
Iedereen kan meedoen van jong tot oud. Info volgt!
Oldstars badminton
Bij badmintonclub Orbiton zal dinsdagochtend 17 mei een Oldstars
badminton groep van start gaan voor mannen en vrouwen van 55 jaar
en ouder. Oldstars is een concept van het Ouderenfonds om ouderen
te stimuleren tot veelzijdig bewegen volgens het Athelic Skills Model.
Na het bewegen via allerlei spelvormen, is er ook aandacht voor
badminton. Het doel is niet alleen om fit en gezond te blijven, ook het
sociale contact is hierbij belangrijk.
De groep zal begeleiding krijgen van ervaren spelers van de
badmintonclub. De trainingen zullen starten op dinsdagochtend 17
mei en doorlopen tot eind juni. In september worden de trainingen
dan weer hervat. De kosten zijn dit seizoen gratis, daarna kan men lid
worden en tegen een voordelig tarief wekelijks meedoen met Oldstars
badminton.
Het programma op 17 mei voor de aftrap ziet er als volgt uit:
10.15 - 10.45 uur inloop koffie thee koek
10.45 - 11.00 uur welkomstwoord
11.00 - 12.00 uur training
12.00 - 12.30 uur gezonde drinks & snacks
De weken erna zal de groep elke dinsdagochtend van 11.00 tot 12.00
training krijgen. Oldstars badminton zal plaatsvinden in Sporthal
Kastelenring te Leidschendam.
Voor aanmelden of vragen kunt u terecht bij info@orbiton.nl
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Agenda
Mei

Maandag 2 mei
Dinsdag 3 mei
Donderdag 4 mei
Vrijdag 5 mei
Dinsdag 17 mei
Donderdag 26 mei

Bestuursvergadering 20.00 uur
Geen badminton
Geen badminton
Geen badminton
Start Oldstars badminton (bij voldoende deelname)
Geen badminton (Hemelvaart)

ALV 7 april 2022
Op 7 april jl. werd de, vanwege corona uitgestelde, Algemene Leden Vergadering (ALV)
gehouden. Buiten de voorzitter en penningmeester waren er helaas maar vijf leden hierbij
aanwezig.
De voorzitter Frank Jansen ging onder meer in op het project “Probeerbadminton”, de
ledenontwikkeling en het binnenkort te starten project “Allstars”.
Ingegaan werd op het verslag van de kascommissie over het seizoen 2020-2021. De ALV nam
het voorstel van de kascommissie over het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid. Dat seizoen werd overigens met een flink positief saldo afgesloten zo meldde
penningmeester Casimir Maassen. De oorzaak ervan is dat vanwege corona minder zaalhuur
in rekening is gebracht.
De voorzitter kon verder melden dat, vanwege de gunstige financiële situatie van Orbiton, er
ook voor het seizoen 2022-2023 opnieuw een korting zal worden gegeven op de contributie.
Als nieuwe kascommissie werden Gerard van der Zon, die zich opnieuw beschikbaar had
gesteld, en Arend Pel door de ALV benoemd. Daarnaast werd Peter van Beem als bestuurslid
benoemd. In verband met verhuizing verlaat Casimir Maassen Orbiton zowel als
bestuurslid/penningmeester en speler. Peter heeft aangegeven de functie van penningmeester
op zich te willen nemen, formeel dient de penningmeester nog door het bestuur te worden
aangewezen (statuten, artikel 9, lid-1).
De voorzitter meldde overigens nog wel dat er behoefte is aan een extra bestuurslid.
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Twee leuke stukjes over de PUBQUIZ
Pubquiz met De Spelbrekers
Ja, Duncan Laurence met zijn songfestivallied “Arcade” had iedereen wel goed, maar “Kleine
Kokette Katinka” van De Spelbrekers uit 1962, die was een stuk lastiger. Ze maakte deel uit van
een 10-tal Nederlandse Songfestival muziekfragmenten die we kregen te horen tijdens de
pubquiz, op vrijdagavond 15 april. 28 deelnemers verdeeld over 6 teams streden om de winst.
Tijdens diverse vragenrondes werd de kennis van de deelnemers getest op een keur van
gebieden: sport, geschiedenis, aardrijkskunde, winkellogo’s en nog vele anderen. De
activiteitencommissie, bestaande uit Susanne, Thekla en Jan, hadden opnieuw gezorgd voor een
gezellige en geslaagde editie van de pubquiz. Uiteindelijk ging “Team 7” er met de winst en prijs
vandoor.

Gefeliciteerd

Op Goede vrijdag was het tijd voor de Orbiton pubquiz! Ondanks het paasweekend een mooie
opkomst van 5 teams. Met de klinkende namen: six little birds, echo, de stuiterballen, the
squadgame en team 7.
Het team van Patrick (the squad game) begon klein met 3 leden, maar breidde zich na iedere
ronde uit. Het team van Miranda (six little birds) had 2 aspirant leden (de nichtjes van Suus). Zij
hebben een master in discussiëren!
Team echo was een gemixed team van leden en niet leden. Zij hadden de koningshuis vraag
juist, dat kan ook niet anders met Sandra in hun midden!
De leden van Orbiton blijken een enorm goede songfestival kennis te hebben. Veel van de
Nederlandse inzendingen werden goed geraden.
Team 7 bleek uiteindelijk met overmacht de winnaar. Zij gingen naar huis met een pakket aan
spelletjes.

Fotoalbum BC Orbiton 21/22:
https://myalbum.com/album/6Q8YaXPyuRUh
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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. Fedor Matla kreeg
de pen van Linda Quitz en heeft het onderstaand verhaal
geschreven.

Hallo, ik ben Fedor Matla,
Ongeveer 10 jaar geleden ben ik begonnen met badmintonnen bij Orbiton. Doordat mijn
nichtje bij Orbiton zat, zijn we via een introductie cursus met badminton in aanraking
gekomen. Na in mijn jeugd voetbal te hebben gespeeld, had ik al heel lang niet meer
gesport.
Na mijn werk altijd als sport beschouwd te hebben, was het wel weer nodig om weer iets
te gaan doen. Ik werk als bedrijfswagenmonteur bij Olsthoorn truck & trailer service, wat
redelijk fysiek werk is. Hier doe ik onderhoudswerk en apk keuringen aan vrachtwagens,
laadkleppen en koelmotoren.
Naast badminton en werk heb ik het ook nog druk met mijn gezin, bestaande uit Chantal
en dochters Rianne en Manon en hond Nola. Het verbouwen en klussen aan ons huis vind
ik ook erg leuk om te doen.
De pen geef ik door aan Bart Aalsloot.

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

Wil je je lidmaatschap bij
BC Orbiton opzeggen?
Dit kan uiterlijk tot 1 juni,
doormiddel van een mail te sturen naar
ledenadministratie@orbiton.nl
Bij later opzeggen volgt een naheffing,
zie www.orbiton.nl
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