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INFORMATIEBRIEF 
Kijk op onze vernieuwde website:            http://www.bcelst.nl/wordpress/ 

 

 

AGENDA 

 

 

 

8 januari 2015 

Nieuwjaarstoernooi 
 

29 januari 2015  

geen speelavond 
 

Voorwoord van de voorzitter 
 

Vanaf deze plek wens ik iedereen een zeer fijne feestdagen en 

een gezellige jaarwisseling. Voor het komend jaar een 

gezond, veilig en vooral sportief jaar gewenst. Ik kijk terug op 

een rustig bestuurjaar met enkele hoogtepunten, zoals het 

jeugdcompetitieteam. Ik ben blij dat de zaal regelmatig lekker 

vol is. Voor het komend jaar kijk ik uit naar blijvend volle 

zalen en weer enkele leuke activiteiten. Ik bedank alle 

vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar en hoop dat 

wij ook komend jaar op hun steun kunnen rekenen. 
 

Kijk vooral eens op onze nieuwe website: 

 
http://www.bcelst.nl/wordpress/ 

 

 

 

 
  

 

 

Nieuwjaarstoernooi  

Op 8 januari 2015 vindt het traditionele Nieuwjaarstoernooi 

plaats. Er zijn weer leuke prijzen te winnen, en niet alleen 

voor de winnaars. We hopen op veel deelnemers. 

Aansluitend aan dit toernooi is er een Nieuwjaarsborrel in de 

Oase en iedereen is welkom! 
  

 Het jeugdteam  
 

http://www.bcelst.nl/wordpress/
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Speeldata  

voor de thuiswedstrijden 

van ons jeugdteam voor dit 

seizoen zijn:  

 

17 januari  

18 januari 

24 januari  

Let op: de laatste wedstrijd 

van zaterdag 24-01-2014 is 

verplaatst van 10 uur 

Westeraam naar 13 uur in 

De Helster  

 

 
  
 

 

 

Het jeugdteam heeft nog enkele wedstrijden te gaan. Voor een 

overzicht van de uitslagen kijk op: 

 

http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatches.asp

x?id=8B88E57D-D26C-4B90-84ED-

9E83D164F365&tid=1379 

 

De thuiswedstrijden worden gespeeld in De Helster en 

Westeraam. Kom eens kijken! 

.  

 

 

 

Oproep voor Penningmeester 
 

Na jaren actief te zijn geweest als penningmeester voor onze vereniging, heeft Andries 

besloten er mee te stoppen.  

Heb jij zin om Andries op te volgen? Benader dan het secretariaat via onze site, of spreek een 

van de bestuursleden aan in de zaal.  

Wij bedanken Andries voor zijn jarenlange inzet! 
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