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Woordje van de voorzitter,

Opnieuw kan er een badmintonseizoen afgestreept worden. Terwijl we bij onze
dagelijkse beslommeringen de meest fantastische zaken meemaken en af en toe
een behoorlijke uppercut te verwerken krijgen, zijn de uurtjes die we op de club
kunnen doorbrengen een plezierige afleiding en bron van nieuwe energie. We zijn
zeer tevreden dat jullie ook dit seizoen zo talrijk waren om aan te sluiten bij onze
club.
Een club organiseert zichzelf niet. Om alles draaiende te houden hebben we altijd
een aantal mensen nodig om de schouders eronder te zetten. Ik ben dan ook
tevreden, dat onze oproep van vorig jaar, voor extra mensen, in het bestuur en
gewone medewerkers goed werd opgevolgd.
Eddy Willems keerde terug in het bestuur, Bart Switsers en Inez Deygers
kwamen onze rangen verstevigen en Christiaan Schauvliege bleef de stille,
hardwerkende kracht op de achtergrond. Ook Koen Pelsmaekers deed zijn duit in
het zakje. Hij nam opnieuw de (ondankbare) taak van competitieverantwoordelijke voor zijn rekening. Jan Antonis trok ook regelmatig aan onze
mouw voor de veteranencompetitie en zorgde ervoor dat “de groene ploegen” in
verschillende categorieën opnieuw provinciale kampioenen afleverden. “De grung
van Poona” worden stilaan een begrip in de veteranenwereld van het Antwerpse.
Eddy en Rutger namen de trainingen van de jeugd voor
hun rekening en Patrick De Ruisseaux hield alle
betalingen in de gaten. Als je niet weet hoe wij eruit
zien (en dat is in sommige gevallen maar beter ook),
kan je altijd surfen naar www.poona.be en daarna links
klikken op Bestuur / Contact.
Dankzij dit team is ook dit seizoen geslaagd. Zelf ben ik gedurende enkele
maanden een beetje minder actief geweest wegens gezondheidsproblemen (de
rug), maar de voorgenoemde personen hebben mijn taken heel goed
overgenomen terwijl ik ondertussen, als een (over)bezorgde schoonmoeder, een
oogje in het zeil bleef houden.
Dit jaar werd er opnieuw een clubtornooi dubbel en enkel georganiseerd. Met 59
deelnemers waren de maandagen van mei opnieuw goed gevuld, met verbeten
strijd tot het bittere einde, op zes van onze tien veldjes.
Ook voor volgend seizoen kijken we uit naar de organisatie van een recreatief
veteranentornooi, in september 2016 en het BK veteranen in april 2017,
waarover meer in het vervolg van dit boekje.
Indien je deze zomer verhuist, van telefoon of e-mailadres verandert, gelieve ons
dan ook op de hoogte te houden en een mailtje te sturen naar
bestuur@poona.be. Wij proberen de administratie bij te houden.

Indien je mij een plezier wil doen, mag ik dan vragen om uw postzegeltjes niet
weg te gooien, maar aan mij te bezorgen. Alvast bedankt!
Prettige zomervakantie!
Jim Clottens

Eerste speeldagen seizoen 2016-2017
AUGUSTUS:

Maandag 22, en 29 augustus van 19u tot 22u voor reeds
aangesloten leden en wij spelen dus NIET op
donderdag

SEPTEMBER:

Maandag 5 en donderdag 1 september voor nieuwe
leden

JEUGDSPELERS:

Maandag 5 september om 18:00u

Hoe verging het onze competitieploegen dit jaar?
Jaarverslag van onze gemengde ploeg.

Ziehier een terugblik op het seizoen 2015-2016 van Poona 1G in 3de waar we
met nieuwe moed en zonder blessures aan kunnen beginnen om er zoals vorig
jaar al geschreven: “een plezant en sportief geslaagd seizoen van te maken” en
een voorzichtige vooruitblik op het seizoen 2016-2017.
Eerst de cijfers: we eindigen netjes in het midden van de rangschikking, als 4de
op 7 teams, met 6 gewonnen en 5 verloren ontmoetingen en één gelijkspel.
Met een klein beetje meer geluk, kunnen we hoger eindigen, want tegen de
kampioen, Zoersel 1G, verliezen we twee keer nipt met 5-3 en tegen Waverse
1G, die tweede eindigen, spelen we één keer gelijk. We zullen onze “lift” naar
tweede met een jaartje vertraging proberen te nemen?
Individueel blijft Brent de topper (m) van onze ploeg: hij wint vlotjes al zijn
enkelspelen en 10 van de 12 gemengd dubbels! In het heren dubbel loopt het
iets minder goed, maar daar zal ondergetekende ook wel voor iets tussen zitten
.
Ook Joke heeft een top-competitie gespeeld: 8 op 8, ja ja dus ook àllemaal,
enkelspelen gewonnen (waaronder twee mét defecte knie) en 7 op 8 gemengd
dubbels gewonnen. Eigenlijk is zij de topper (v) van onze ploeg! Jammer genoeg
– of zal het achteraf misschien eerder een voordeel geweest zijn – blesseerde
Joke zich tijdens de ontmoeting tegen Plumula aan haar knie. Hopelijk is, met de
juiste diagnose en operatie, dit knie-probleem voor goed opgelost. Ik ben er
zeker van dat we volgend seizoen een nog fittere Joke over de badmintonveldjes
zullen zien vliegen.
Voor Karine en mezelf, was het duidelijk niet het beste seizoen uit onze Poonacarrière, maar er is de felle wil om het volgend seizoen toch weer beter te doen.
En wij mogen hopelijk claimen dat we tenminste toch ook mee voor wat
ambiance gezorgd hebben?!

Veel dank aan de invallers, Koen A. en Naomi, die de smaak van
competitiespelen helemaal te pakken heeft en komend seizoen ook deel uitmaakt
van onze gemengde ploeg en Birgit, die na twee jaar rugproblemen, de laatste
ontmoeting meegespeeld heeft.
Ik kijk alvast uit naar het komende seizoen: Birgit komt bijna helemaal hersteld
terug uit de lappenmand, Joke zal zonder knie-verband helemaal bevrijd er op
los kunnen kloppen en Naomi komt de ploeg versterken.
Stiekem denk ik (of is het eerder “hoop ik”) dat we komend seizoen die lift naar
tweede wel kunnen halen! En waar ik voor 100% in geloof is dat we er als
ploegje weer met veel plezier samen op uit zullen trekken om her en der in de
provincie een pluimpje te gaan kloppen en achteraf, als de boys op tijd uit de
kleedkamers geraken, een pintje of een ice-tea of een thee of een soepje te gaan
drinken.
Koen
Jaarverslag van onze eerste herenploeg

Toen Brent zijn ridders in september ronde de tafel riep, meldden Koen P, Koen
A en Roel zich trouw met hun slagwapen in aanslag. De queeste naar de
gepluimde graal leidde ditmaal langs het Koninklijke Kiel, langs de Schelde naar
Plumula , via Olve en het vervaarlijke slot Vordenstein, door de Poelen van De
Nekker tot in het Wakke Waver.
Elke ontmoeting werden de zwaarden gescherpt de lansen gepunt en de
ganzenveren door de lucht gejaagd, op zoek naar de hegemonie over het 3A
gedeelte van de badminton-provincie. De losgeslagen Poonaridders hakten er
stevig op in tegen de Koninklijken, maar in de trip langs de Schelde hadden ze
zich lelijk verslikt. Gelukkig herpakten ze zich in slot Vordenstein en wierp de
spionage van Brent bij Olve zijn vruchten af. De poelen van de Nekker bleken te
diep en in de Wakken van Waver zakten de dappere strijders nog verder weg. Na
een korte rustperiode werd de terugweg ingezet en ging het koninklijke leger
alweer voor de bijl. Het enige lichtpunt zo bleek. De queeste verliep ook niet
zonder slag of stoot. Koen P, die volgens zichzelf nog uit duisterdere
middeleeuwen stamt, bleek namelijk de achillespees overbelast te hebben,
waardoor zijn Arcsaber even op stal bleef. Daarom werd de hulp ingeroepen van
de heren Guy en Reinout om de ridderorde te versterken.
Het beloofde land werd uiteindelijk na een kruistocht van september tot april niet
helemaal bereikt met een vijfde plaats in de rangschikking. Maar… zoals het
dappere en trouwe ridders betaamt, zullen deze koene kerels volgend seizoen de
oorlog op het plein terug aanvatten. Bij de volgende oproep rond de tafel zal de
stoel van Koen P worden ingenomen door Filip en wordt er een stoel
bijgeschoven voor Bart. Met vers ridderbloed hopen we in een nieuwe queeste op
nog groter succes!
Bedankt aan de ploeg, de invallers en de supporters voor een fijn seizoen!
Brent

Jaarverslag van onze tweede herenploeg

Net zoals vorig jaar starten we weer met dezelfde ploeg in derde afdeling reeks
B. Dus niets is er gewijzigd qua reeksindeling of teamgenoten. Hopelijk is het
resultaat ook hetzelfde als vorig jaar, toen strandden we op een eervolle 3de
plaats en dit samen met nog enkele andere ploegen. De strijdlustigheid zat erin,
mijn team was er klaar voor, dus laat de tegenstrevers maar komen.
We wisten al op voorhand dat het weer niet “easy” zou zijn in deze B reeks want
regelmatig komen wij hier (en mede dankzij het nieuwe systeem) “valse” C1 en
C2’s tegen. M.a.w. een C1 was misschien vorig jaar nog een goede B2 maar dit
had voor onze ploeg ook zijn gevolgen want ondergetekende bleek op een
bepaald moment gezakt te zijn naar een D klassement en dit in het enkelspel.
Ook Bart en Arno moesten hun B klassement ‘afgeven’ wegens te weinig punten.
Dat belooft voor volgend seizoen als Koen de ploegen weer moet gaan bijeen
knutselen om iedereen zoveel mogelijk te kunnen laten spelen en dus ook
rekening moet houden met de index per ploeg. De kapten zou de kapten niet zijn
als ik mijn C2 niet terug zou halen. En ja hoor, door deel te nemen aan enkele
tornooien en zelfs een halve finale te halen (wel verloren) had ik mijn C2 dubbel
en dik terug verdiend. Hopelijk volgend seizoen nog wat extra punten halen in
het dubbelspel en dan promoveer ik misschien ook nog naar een C1 klassement
op mijne oude dag.
Nu nog even over het voorbije seizoen. Over het algemeen hebben wij goed
meegespeeld en moesten we zeker niet strijden voor het behoud in derde. We
zijn dit jaar ook weer geëindigd op een eervolle 3de plaats.
Voor meer informatie: ga eens kijken naar onze website: www.poona.be en klik
dan door op de tab “ competitie”. Dan krijg je een overzicht van al onze
gespeelde wedstrijden.
Ik wil ook nog even al onze invallers bedanken om ervoor te zorgen dat wij
steeds een ploeg hadden en ook om de verschillende belangrijke punten binnen
te halen.
Hier denk ik dan vooral aan Reinout, die steeds weer zijn enkel wist te winnen.
Het was dus dikwijls dankzij hem, dat we een 5-3 winst wisten binnen te halen.
Er waren nog invallers dit jaar waar ik op kon rekenen zoals Jan,Guy’ke en Roel.
Ook jullie “bedankt” voor de inzet en de bereidwilligheid om met ons mee te
spelen.
Ik kijk er alvast naar uit naar volgend seizoen want dan gaat de kapten buiten
zijn ploeg in de herencompetitie ook nog in een ander Poona ploegje spelen,
maar dan wel bij de senioren competitie. Ik zal alvast gaan trainen in de zomer
om weer goed “scherp” en “afgetraind” te zijn als de competitie begint.
De Kapten

Eddy

Jaarverslag van onze derde herenploeg – vierde provinciale C

De koningen van het gelijk spel ….
Vorig jaar eindigde ons ploegje op de voorlaatste plaats en vermeden we nipt de
degradatie. Dit jaar begonnen we vol nieuwe moed, aan een nieuw seizoen, met
als ambitie om ons goed staande te houden in onze reeks.
De eerste wedstrijden verliepen voorspoedig met een overwinning en een gelijk
spel. Daarna veranderde ons ploegje in een ziekenboeg.
Er waren bij
verschillende spelers problemen met de schouders, de enkels, de lies, de
elleboog, … noem een lichaamsdeel op en het geraakte wel bij iemand gekwetst,
zodat het op den duur ook in het kopje begon te spelen.
Na Nieuwjaar 2016 viel ik uit met een rugblessure, waarvoor ik later moest
geopereerd worden. Het was dus telkens een heel gepuzzel om een competitieve
ploeg voor elke wedstrijd in elkaar te boksen.
Gelukkig viel niet iedereen tegelijk uit, we tikten elkaar af, maar we konden dit
seizoen nooit met ons basisploeg starten. Ook de invallers lieten het regelmatig
afweten, met kwetsuren en andere prioriteiten. Bijzondere dank ook aan
Herman, om ons in extremis uit de nood te helpen.
Onze “jonge garde” (Jitse en Bart) moesten af en toe forfait geven wegens
school- en beginnend professioneel werk. We konden rekenen op Patrick, Roel,
Guy, Reinout en Jan om Frank en mezelf te ondersteunen bij de samenstelling
van de ploeg en de nodige puntjes te sprokkelen.
De zware inspanningen die Frank en ikzelf hadden geleverd, de afgelopen jaren,
om Jan en Reinout te begeleiden, te coachen en een beetje op niveau te laten
spelen, begonnen eindelijk hun vruchten af te werpen.
Ze grossierden
overwinningen en ze behaalden een C2 klassement in dubbelspel, Reinout werd
ook C2 in enkelspel.
Het geschuif van spelers dwong ons, tactisch, onze opstellingen aan te passen en
uiteindelijk behaalden we een meer dan behoorlijk resultaat.
Van de twaalf wedstrijden werden er 3 gewonnen, slechts 2 verloren en maar
liefst 7 gelijk gespeeld.
Het was dus duidelijk dat onze tegenstrevers aan ons gewaagd waren, alle
wedstrijden waren best spannend en uiteindelijk resulteerde dit in een derde
plaats in onze reeks, waarop we best trots mogen zijn.
Ondanks de pijn, het bloed, het zweet en de tranen kunnen we terugblikken op
een sportief mooi jaar.
Jim

Jaarverslag van onze veteranenploeg (gemengd en dubbel heren)

Het seizoen zit er alweer op. Zowel in het gemengd dubbel als heren dubbel
gingen we met de eerste plaats lopen. “Lopen” is overdreven natuurlijk, want als
je geen enkele match verliest … Het belangrijkste van deze competitie is dat we
ons amuseren in een toffe groepssfeer, en dat is dit jaar zeker gelukt. Af en toe
hadden we enkele gastspelers die wat mochten komen proeven van de toffe
ploegsfeer.
Voor volgend seizoen zijn alle vaste plaatsen ingevuld, niet moeilijk … gezien die
sfeer. De groene ploeg is gekend als onderdeel van Poona, maar vooral ook als
sportieve sfeerschepper na het spel. Referenties dit jaar: de kampioenenviering
te Mortsel, maar met stip het Patattentornooi en het afscheidsfeestje van de
veteranencompetitie.
We kunnen natuurlijk niet nalaten een woordje van dank te richten aan “Den
Eddy” als weldoener van de uitrusting. Ja, … elk jaar moet hij wat “bijpeperen”.
Hij is ook diegene die de diners regelt als seizoen afsluiter. O ja, dat moet nog
komen op 17 juni 2016 ☺
Nu kijken we uit naar het zomerbadminton en het eigen veteranentornooi op
24/9/2016.
De grune ploeg

Jeugdtraining

Hier weer even een overzichtje over onze jeugdwerking van dit seizoen. Dit jaar
konden we rekenen op een nieuwe jeugdtrainer nl. Rutger die in de plaats van
Patrick is gekomen. Na een ernstige evaluatie en de verschillende kracht- en
mentale testen werd hij dus goed bevonden om aan onze kinderen les te mogen
geven. Neen hoor, Rutger behaalde ook zijn diploma jeugdinitiator en komt van
Olve, waar hij ook al heel wat ervaring had opgedaan. Wij waren dan ook zeer
tevreden om te horen dat hij, ondanks zijn studies, onze kids bijna elke maandag
training kon geven.

Ik nam zoals gewoonlijk, de nieuwelingen en de beginners onder mijn vleugeltjes
en Rutger nam de andere groep onder zijn hoede. Al snel bleek zijn aanpak en
vooral de leuke opwarmoefeningetjes aan te slaan bij onze jeugd. Alleen
wanneer hij een coopertest ging doen om de conditie even te testen, bleek dat
de meeste van onze spelers toch niet de conditie hadden die wij zouden
verwachten van zo’n jonge spelertjes. Dit jaar hadden we weer zo’n 38
enthousiaste kinderen die wij mochten ontvangen in onze club.
We mogen met andere woorden fier zijn en gerust zeggen dat de jeugdwerking
nog altijd een succes is. Dit mede dankzij de jeugdtrainers die elke week
opnieuw zorgen dat onze speler iets bijleren en zich vooral ook amuseren om uit
te kijken naar de volgende training. Oh ja, nu ben ik mijzelf ook een beetje in de
bloemetjes aan het zetten blijkbaar, want ik ben ook 1 van die trainers….
Hahahaha grappig.. Dat is natuurlijk het voordeel als jeugdverantwoordelijke
indien je een verslag moet schrijven over iets waar je zelf deel van uitmaakt.
Ik hoop in elk geval dat wij jullie opnieuw mogen begroeten en dit vanaf 5
september, om er dan weer een lap op te geven. Oh ja voor ik het vergeet,
wisten jullie ook dat wij een Facebook pagina hebben? Neen? Ga dan maar eens
zoeken naar BC Poona Mortsel en dan zal ik u wel even toevoegen.
Prettige vakantie!
Eddy

JEUGDTRAINING BIJ POONA MORTSEL
Vanaf 05/09/2016 gaan we terug van start met onze jeugdbegeleiding (voor
jeugd tussen 8 en 18 jaar). Rutger Hendrickx en Eddy Willems zullen aan deze
jongeren lesgeven, elke maandag tussen 18.00h en 19.30h. Rutger neemt de
gevorderden voor zijn rekening en Eddy zal de beginners alle knepen van het vak
leren. De inschrijvingen worden beperkt tot 38 kinderen - €95 per jaar.
Betaal je vóór 18 augustus, betaal je maar €90.(en dit voor bestaande spelers)

Het clubkampioenschap 2016

Net zoals de voorbije jaren, was het clubkampioenschap weer een schot in
de roos: veel inzet, veel spannende wedstrijden, veel zweet, veel dorst
(dank aan Christiaan en zijn BRITA fonteintjes), nogal wat spelers met
“overuren" en, ondanks dat dit het “belangrijkste toernooi van het
seizoen” is, heel veel fairplay.
Met 60 ingeschreven spelers speelden we 111 wedstrijden (dat zijn er
alvast 35 (!) meer dan vorig seizoen). Als ik het goed voor heb, waren de
wedstrijden ook spannender dan voorheen, met sets die heel close
eindigden.
Voor het eerst probeerden we ook enkelspel tijdens het clubkampioenschap te organiseren: met 13 deelnemers voor het HE was dit niet slecht
voor een eerste poging.
Traditiegetrouw leverden de finales, naast weer een paar “bekende
gezichten”, ook weer de nodige drie-setters én enkele nieuwe winnaars
op. Opgeluisterd door de jingles van onze lokale DJ Eddy, was iedereen er
op gebrand om het beste van zichzelf te geven.
Alvast een dikke proficiat aan Asgerd, Katrijn, Birgit, Naomi, Rudy, Willy,
Bart, Koen, Greet, Wout en Brent.
Toch blijven we op zoek naar een manier om, zoals nu in het enkelspel, de
teams die vroeg uitgeschakeld worden een soort van troostingsronde te
laten spelen. Wellicht kan dit enkel voor spelers die maar in één discipline
uitkomen? Suggesties welkom, maar het is nu al moeilijk plannen met
relatief weinig spelers, die zoveel ontmoetingen afwerken op twee/drie
avonden.
We hadden deze keer ook een andere primeur: nadat Bart V en Arno vorig
jaar lieten weten dat het hen aan de nodige vrije tijd ontbreekt om verder
mee te helpen bij de organisatie van het clubkampioenschap — Arno en
Bart, alvast bedankt voor de vele jaren mee-puzzelen en –plannen en het
uitkiezen van leuke prijzen — moesten we op zoek naar een nieuwe ploeg:
Inez, Bart S, Christiaan, Eddy en Koen met de extra hulp van Jim
(wedstrijdtafel, scheidsrechteren, algehele support en organisatie van de
prijsuitreiking), Joke (wedstrijdtafel) en Guy (scheidsrechteren) stonden
deze keer in voor de organisatie. Dank voor het vlotte verloop! En
natuurlijk ook dank aan de sponsors voor de lekkere hapjes, de lekkere
fles voor de medewerkers en de waterfonteintjes.
Doen we er volgend seizoen nog een clubkampioenschap bij?
Koen

Poona-nieuws

Dit seizoen bereikten we onze absolute limiet wat het aantal leden betreft. De
gemiddelde leeftijd bedraagt 43 jaar, als we de jeugdspelers niet meerekenen.
Hieronder een idee van de samenstelling van onze leden.

Omdat de huur van de zaal verhoogd is en bovendien de prijs van de veren
shuttles de laatste maanden de pan uit rijst, zien we ons als bestuur
genoodzaakt om, voornamelijk voor de competitiespelers en de jeugd, onze
prijzen lichtjes te verhogen.
Zoals elk jaar mochten we weer een groot aantal nieuwe leden verwelkomen. We
vinden het belangrijk om sommige zaken te herhalen voor deze nieuwe leden en
op te frissen voor onze oude leden:
Gelieve niet met buitenschoeisel in de zaal binnen te komen.
De volwassenen beginnen om 19.30u op maandag.
Indien leden
uitzonderlijk vroeger wensen te starten moet dit altijd eerst in overleg
afgesproken worden met de jeugdtrainers.
Op maandag zijn er vaak twee terreinen gereserveerd voor de competitie
van 19.50u tem 23.00u.
Als een wedstrijdje gespeeld is, gelieve dan van het terrein te gaan om
andere spelers de kans te geven om te spelen, zeker als er een aantal
wachtenden langs de kant staat. Het is niet de bedoeling om één of
meerdere veldjes te monopoliseren.
Let er bij het verlaten van het veld op dat je niet over een ander veld,
waarop een wedstrijd gaande is, loopt.
Op het einde van een competitie ruimt men zijn pluimen op, brengt deze
naar de kant en zet de pluimen die nog gebruikt kunnen worden klaar voor
de volgende spelers.
Bij de recreanten en de jeugd zorgt men ervoor dat de pluimen op het einde
van de avond opgeruimd worden, zodat we telkens geen grote kuis moeten
houden.

Recreantenontmoeting voor veteranen

Op 24 september 2016 organiseert onze club voor de eerste maal een
recreantenontmoeting voor veteranen: deelnemen kan vanaf 30 jaar.
Er worden wedstrijden georganiseerd voor HD, DD, en GD, voor de klassementen
D, C2 en C1.
Het inschrijvingsgeld bedraagt €6 voor één discipline, €10 voor twee disciplines.
Aansluitend wordt er een BBQ voorzien voor de democratische prijs van €20 - 2
drankbonnetjes inbegrepen. Partners van spelers zijn uiteraard ook welkom op
deze BBQ, dit tegen de prijs van €25.
Inschrijven kan via mail naar inez@poona.be en storting van het
inschrijvingsgeld op het rekeningnummer van de club: BE04.1430.7847.5731
Te vermelden in de mededeling: Naam Voornaam – 24/9 – disciplines waar je
aan deelneemt. Bijvoorbeeld: Deygers Inez - 24/9 - GD - DD
Hopelijk tot dan! Eddy & Jan

BK senioren

Op 22 en 23 april 2017 organiseert onze club het BK senioren. Dit valt samen
met de Antwerp 10 miles. Wij vragen nu reeds naar medewerkers om dat
weekend mee te helpen bij de opbouw en de afbraak van de zaal, en om op
zondag mee te werken als lijnrechters. Zonder jullie hulp kunnen we dit
evenement niet organiseren.

De speeldagen en uren blijven ongewijzigd :
Maandag :

18.00u - 19.30u jeugd
19.30u – 23.00u volwassenen
Opgelet!
Op
maandag
worden
er
vaak
twee
veldjes
gereserveerd voor de competitiespelers en dit vanaf 20:00u.

Donderdag:

19.00u – 21.00u Volwassenen

Volwassenen = +15 jaar

Met vragen of opmerkingen kan je altijd terecht bij iemand van het bestuur
(of via mail: bestuur@poona.be).

Woordje van de secretaris

Beste leden,
Dit jaar nam ik de fakkel als secretaris over van Christiaan …
oneliner van hem te starten:

om met een

“het seizoen 2015-2016 is weer voorbij gevlogen!”
De club is echter niet nieuw voor mij … ik ben even op “pauze” gezet door
problemen met de elleboog. Het deed me veel plezier om dit seizoen de
bekende sfeer opnieuw te kunnen opsnuiven tijdens de speelavonden en tijdens
de vergaderingen met onze bestuursleden.
Na inmiddels 6 jaar “rust” is er misschien een sprankeltje hoop om volgend
seizoen opnieuw het racket te kunnen vastnemen …. wie weet!
Wij wensen als badmintonclub onze leden in elk geval te stimuleren om actiever
te gaan sporten en de fairplay in deze racketsport te promoten.
Aarzel zeker ook volgend seizoen niet om het formulier voor het ziekenfonds
binnen te brengen. Ik vul het met plezier in.
Hopelijk gaan we opnieuw veel leuke en sportieve speelavonden tegemoet!
Inez
Woordje van de penningmeester

Beste leden,
Zoals eerder vermeld zijn wij genoodzaakt om het lidgeld van de club lichtjes te
verhogen. De oorzaak hiervan is de verhoging van het huurgeld van de zaal en
van de prijs van de shuttles. Aangezien de shuttles doorslaggevend zijn zal dit
vooral voelbaar zijn voor de competitiespeler die op maandag en donderdag
speelt.
Verder wil ik mijn medebestuursleden en alle helpende handen van onze club
bedanken voor de vlotte samenwerking. Wij proberen de club zo goed mogelijk
te besturen, al gaat er ook af en toe wel eens iets mis. Indien er suggesties zijn
om de werking van de club te verbeteren, aarzel dan niet om dit aan ons te laten
weten. Alle suggesties zijn zeer welkom.
Tot slot wens ik jullie allen een prettige vakantie en ik hoop jullie volgend
speelseizoen weer te kunnen verwelkomen in onze club.
Bart Switsers
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Goede afspraken maken goede vrienden.
Ziehier de 4 regels voor hernieuwing van het lidgeld:
1.

Alle betalingen gebeuren uitsluitend per overschrijving op de Poona zichtrekening
BE04.1430.7847.5731. Cash betalingen worden niet aanvaard.

2.

Alle leden van speelseizoen 2015-2016 kunnen probleemloos herinschrijven door het
lidgeld per overschrijving te betalen vóór (héél belangrijk: VOOR) 18
augustus 2016. De valutadatum op onze uittreksels is de bepalende datum. Alleen
leden die tijdig hun lidgeld betalen – vóór 18 augustus 2016 – krijgen een korting
van 5,00 EUR (zie groene kader).

3.

Leden die vanaf 18 augustus 2016 betalen, worden automatisch als ontslagnemend
beschouwd. Deze leden worden dan – zonder uitzondering – behandeld zoals de
nieuwe leden. D.w.z. - ze komen op de wachtlijst
- ze worden toegelaten zolang er plaats is
- ze betalen het lidgeld dat nieuwe leden betalen d.w.z. géén korting ! (zie
rode kader)
Tip: Gebruik de memodatum op je overschrijving. Je vermijdt dat je als
ontslagnemend wordt beschouwd en je bespaart jezelf – en ons – een hoop kommer
en kwel.

4.

Gebruik je telebanking, PC-banking, internet bankieren, … vermeld dan duidelijk de
naam en voornaam van het aangesloten lid (bij de mededeling).

