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Actie werving nieuwe leden 
Let op! Vanaf 1 september a.s. drie keer gratis 
badminton spelen .!!
Bij de Badmintonvereniging Stiens kan zowel in 
competitieverband als ook recreatief de badmintonsport bedreven 
worden. Wanneer je nog niet weet of badminton de sport voor jou 
is, kun je dit komen proberen. Je kunt gewoon langskomen in de 
sporthal van Stiens (Ieleane 1) en je aanmelden bij de indeler. 
Tijdens de proefperiode kun je gebruik maken van een leenracket. #
Wanneer? Senioren vanaf 18 jaar op maandagavond vanaf 20.30 
uur en de vrijdagochtend vanaf 09.30 uur. De jeugd (vanaf 6 
jaar) ontvangen we graag op zaterdagochtend vanaf 10.00 uur. #

!
Dit is de tekst van een advertentie die we op 25 augustus 
in de Stienser Omroeper laten publiceren. Natuurlijk we 
hebben dat eerder gedaan. Het resultaat was toen niet om 
naar huis te schrijven. Maar we proberen het weer. 
Getracht wordt o.a. hiermee nieuwe senior- en juniorleden 
aan te trekken. Belangstellenden worden uitgenodigd om 
vanaf 1 september a.s. kennis te komen maken met onze 
vereniging. Driemaal mag men gratis met ons meedoen. 
Dit kan op zowel de maandagavond als de vrijdagochtend. 
Voor jeugd is de zaterdagochtend beschikbaar.  !
We zullen een en ander moeten faciliteren. Rackets, 
shuttles en banen zullen beschikbaar moeten zijn. Maar 
veel nog belangrijker is de medewerking van jullie als 
leden.  
Je kunt als eerste vrienden, familieleden, buren en 
kennissen meenemen om de baan op te gaan. Tip,  kom 
dan vooral samen naar onze sporthal. 
Het gaat om opvangen, begeleiden en vooral enthousiast 
maken. Beginners dus vooral niet alleen maar van de baan 
meppen. Daar is namelijk niet zo veel voor nodig. !
Voor de maandagavond, de vrijdagochtend en de 
zaterdagochtend zijn respectievelijk de coördinatoren 
Johan Takens, Henk Slot en Theo Jaasma beschikbaar. 
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Nieuwsbrief 

Deze tweede nieuwsbrief 
wordt per email toegestuurd, 
op de website geplaatst, in de 
hal opgehangen en naar 
degenen die niet over internet 
beschikken is de bus 
gedeponeerd. Het formaat is 
PDF. Je moet dan wel op je 
computer beschikken over een 
zgn. PDF-reader. 

IBAN Nummer 

Jullie hebben inmiddels al 
bericht gehad, maar nogmaals  
het banknummer van BC Stiens 
als volgt in te vullen: 

 NL 14 ABNA 0509 4266 54 

Uitvaldata 

Let op en noteer! Op de 
navolgende data is de sporthal 
niet beschikbaar en kun je dus 
geen badminton spelen: 

maandag 6 april 2015 
maandag 27 april 2015 !
vrijdag 26 december 2014 !
zaterdag 15 november 2014 
zaterdag 17 januari 2015 
zaterdag 24 januari 2015 
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Daarnaast zou het erg fijn zijn als je je opgeeft  als 
begeleider/opvang voor de belangstellenden.  
Van iedereen wordt een beetje enthousiasme verwacht. 
Niet met tegenzin op die baan gaan staan omdat iemand 
het nog niet onder de knie heeft. Uiteraard zullen 
belangstellenden die nog nooit badminton hebben 
gespeeld apart op een baan worden begeleid. !
De coördinator zorgt voor de nodige administratie  en 
het voorlichten van nieuwe mensen. De indeler van de 
avond/ochtend wordt gevraagd de eerste opvang te 
doen en de mensen door te verwijzen naar de 
coördinator  !
Het gaat met name om shuttle- en racketgewenning en 
wat simpele spelvormen. En vooral om duidelijk te 
maken hoeveel plezier je met dit spelletje kunt hebben. !
Op de tweede of derde avond/ochtend is men 
misschien al zover dat men aan een partijtje of training 
deel kan nemen. !
We hopen een aantal mensen te kunnen begroeten als 
nieuw lid. Daarmee kunnen we de doorstroming 
garanderen, de gezelligheid verhogen en de contributie 
laag houden. Doen jullie mee? 

Afsluitend toernooi 
Op 30 juni j.l vond het onderling (Formido) toernooi plaats. 
Een afsluiting van het seizoen. Zowel maandag- vrijdagleden 
als jeugd deden mee. Een chaotische aanloop ontstond omdat 
een aantal mensen op het laatste moment afhaakte en 
daardoor het hele schema in de war raakte. Maar dat werd 
gelukkig met wat fantasie vlot opgelost. Het is inmiddels 
duidelijk dat ons dat niet een tweede keer zal overkomen. Het 
werd een gezellig toernooi waarbij aan het eind leuke prijsjes 
werden uitgereikt. Dergelijke tournooitjes smaken naar meer 
en verdienen dan ook navolging. 
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Beleidsplan 

Het bestuur is ondertussen al een 
paar keer bij elkaar geweest om 
de kaders en uitgangspunten 
voor een beleidsplan te maken. 
En het moet gezegd, de 
contouren er. Niets is echter 
definitief. Immers zoals eerder 
gemeld willen we inspraak van 
een brede vertegenwoordiging 
vanuit de club. Het uiteindelijke 
doel is weer een levendige club 
te krijgenvoor zowel senioren als 
junioren waarin men de 
badmintonsport zowel recreatief 
als competitief kan spelen. Basis 
in beide gevallen is het plezier in 
de sport en de gezelligheid 
binnen de club. En oh ja wil je 
meedenken? Laat dat dan weten 
en geef je naam door aan de 
secretaris, mondeling of via 
info@bc-stiens.nl 

Reparatie racket? 

Je kunt zoal altijd weer terecht bij 
Bob Hogeveen ((058) 257 45 57) 
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