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WANNEER BEGINNEN WE WEER?

e-mail adressen bestuur
Johan Takens: voorzitter@bcstiens.nl
Jacob Bosgra: penningmeester@bcstiens.nl
Secretariaat: info@bc-stiens.nl
Theo Jaasma: jeugd@bc-stiens.nl
Henk Slot: vrijdag@bc-stiens.nl
Technische commissie:
tc@bc-stiens.nl
Competitieleider: Frits Sieswerda:
f.sieswerda@gmail.com
Jeugdcommissie: jeugd@bc-stiens.nl
Pieter Romkema: a.i. bestuursfunctie

Maandag 4 september a.s.
Vrijdag 8 september a.s.
Zaterdag 16 september a.s. (zaterdag 9 september is
onze jeugd aanwezig op de braderie van Stiens)
Dinsdag 26 september a.s. de algemene
ledenvergadering in Britsenburgh.

SEPTEMBER 2017

1 of 5

ma

di

wo

do

vr

za

zo

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

4e jaargang nr 3

augustus 2017

NIEUWSBRIEF

BRADERIE-JAARMARKT
Op 9 september a.s. staan we op de braderie. Een
aantal van onze leden die de zaak hebben
georganiseerd hebben veel en mooi werk verricht.
Heel erg fijn is dat nagenoeg alle jeugdleden
meedoen. Het zal natuurlijk geweldig zijn, als we
allemaal ons gezicht even laten zien. Kruis daarom
9 september (van 10.00 uur tot 17.00 uur) in je
agenda aan en kom langs, het wordt bijzonder op
prijs gesteld.

POULE JEUGD BEGELEIDING
Afgelopen seizoen zijn we begonnen met een
poultje van vrijwilligers die Anton Brouwer
assisteren met de begeleiding van onze jeugd op
zaterdagochtend. Van 11.00 uur tot 12.00 uur.
Vorig seizoen waren Henk Slot/Els Slot, Johan
Takens, Theo Jaasma, Henk Weitenberg, Pieter
Romkema en Wim Vervoort bereid daar aan mee te
doen.
Henk Weitenberg valt af.

We zouden het prettig vinden als er nog een paar
mensen zich hiervoor zouden willen opgeven.
We gaan er vanuit dat de huidige vrijwilligers blijven
meedoen. Zo niet laat dat dan even weten. Aan het
begin van het nieuwe seizoen gaan we nog met
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Anton de baan op voor de nodige tips en trucs.
Doe je mee? Opgave graag via tc@bc-stiens.nl

BEGINNERS BEGELEIDEN
Hoe prettig is het als je als nieuweling bij een
vereniging wordt opgevangen. Begeleiding is het
toverwoord. Geef ze het gevoel dat ze welkom zijn.
Hoe zijn de spelregels, binnen welke lijnen moet je
spelen, hoe gaat de telling, hoe houdt je het racket
vast. Een paar zaken die je kunt delen. En daarna
vooral met plezier laten spelen. Zonder chagrijn en
zonder een beginner direct in te maken.
Binnen de technische commissie vinden we het weer
tijd een poule van vrijwilligers te formeren die
bovenstaande willen oppakken.
We hebben al een aantal mensen die hebben
aangegeven mee te gaan doen. In ieder geval willen
Johan, Theo, Petra, Frits , Pieter en Henk S daar deel
vanuit maken. Uiteraard is het prettig nog meer
mensen te hebben. Gelijk met de poule voor het
begeleiden van onze jeugd zullen we met Anton
Brouwer nog de baan op gaan voor de nodige tips en
trucs en het maken van afspraken.

Geef je op! en doe dat via tc@bc-stiens.nl
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GROTE CLUBACTIE
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