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Einde voorzitterschap Jim Clottens
Sinds januari 2016 ben ik noodgedwongen gestopt met badmintonnen. Een
operatie aan een acute hernia en een langzame revalidatie maakte een
(voorlopig) einde aan mijn badmintoncarrière. Ik had in 2015 al een kleine
waarschuwing gekregen, maar begin 2016 was het echt zware koekenbak, met
mijn rug.
Al was de goesting om te spelen zeer groot het afgelopen jaar, mijn lichaam gaf
me te kennen dat over een veldje crossen, van links naar rechts, echt geen goed
idee voor me was. Hierdoor werd het voor mij ook moeilijker om me telkens te
engageren om elke maandag en donderdag naar de badminton te komen en met
een jaloerse blik te moeten toekijken hoe iedereen zijn pluimpje kwam slaan. Ik
heb zelf besloten, in oktober 2016, nadat het nieuwe seizoen was opgestart, om
al mijn bestuursfuncties neer te leggen.
Ik ben zeer trots en vereerd dat ik sinds 2008 deel uitmaakte van het bestuur
van Poona en vanaf 2013 zelfs voorzitter ben geworden. Een grote club, zoals de
onze, heeft een aanwezige voorzitter en enthousiaste bestuursleden nodig, die
de organisatie willen en kunnen trekken. Ik was zeer blij dat de kapten opnieuw
de fakkel wou overnemen. Ik heb er het volste vertrouwen in, dat het huidige
bestuur het zeer goed zal doen, ook zonder mij.
Ik kijk met zeer veel plezier terug op de samenwerking met alle bestuursleden,
sinds 2008 tot 2016. Het is een echte aanrader om je, voor deze club, te
engageren. Ik doe langs deze weg een warme oproep aan iedereen, om ons
huidig bestuur te ondersteunen en af en toe een handje toe te steken. Vaak
wordt onderschat hoeveel energie een bestuurslid in zijn club moet steken, om
de boel draaiende te houden en vele handen maken het werk effectief wat
lichter.
Iedereen bedankt voor de fijne samenwerking en ik hoop dat ik spoedig als
gewone Poona speler de badmintonvelden opnieuw onveilig kan maken.
Jim

Woordje van de “oude” voorzitter, en ondertussen opnieuw
verkozen “nieuwe” voorzitter
Inderdaad u leest het goed, want ik heb de functie van Jim opnieuw
overgenomen en ben ik dus weer verkozen door het Poona bestuur als voorzitter
van onze geweldige club.
Natuurlijk wil ik Jim nogmaals bedanken uit naam van het ganse bestuur, voor
zijn bijdrage in onze club. Als voorzitter is het niet alleen, samen met de andere
bestuursleden, belangrijke beslissingen nemen, maar ook aanwezig zijn en onze
club vertegenwoordigen op verschillende vergaderingen zoals o.a de PBA, de
sportraden Mortsel en onze eigen clubvergaderingen. Daarnaast is er nog het
opvolgen en beantwoorden van al de e-mails die gericht zijn aan onze club.
Jim heeft dit steeds met veel toewijding en enthousiasme gedaan waarvoor
dank. Ik hoop dat zijn problemen met de rug op termijn zo goed gaan evolueren,
dat hij binnenkort opnieuw op de Poona velden kan staan om samen met ons een
pluimpje te komen kloppen. Jim, nogmaals bedankt om de fakkel van voorzitter
destijds van mij over te nemen, je hebt dat goed gedaan…
Nu zal iedereen wel benieuwd zijn wat gaat er allemaal zal veranderen. Net zoals
in het voetbal, wanneer er een nieuwe trainer aan het roer staat, verwacht
iedereen dat er iets zal gebeuren. Maar ik kan u nu al verzekeren dat er
momenteel niet veel zal veranderen.
Onze club doet het financieel nog steeds goed en onze competitieploegen doen
het ook uitstekend in hun eigen respectievelijke reeksen. Ook het aantal leden
dat wij ieder jaar mogen inschrijven blijft altijd maar stijgen. Dit kunnen wij
uiteraard alleen maar toejuichen.
Wanneer wij de vraag aan onze leden stelden om eventueel het bestuur te
komen helpen als medewerker, ondervonden wij jammer genoeg dat er zeer
weinig mensen zich hiertoe geroepen voelen. Momenteel draait onze club op 3
bestuursleden waaronder ikzelf, Bart Switsers en Inez Deygers. Achter de
schermen hebben wij dan nog Christiaan die de boekhouding voor zijn rekening
neemt en Koen Pelsmaekers die zich bezig houdt met het indelen van de
competitieploegen alsook het opvolgen van ons eigen clubtornooi.
Langs deze weg doe ik opnieuw een oproep aan iedereen die haar of zijn steentje
wil bijdrage als medewerker van onze club. Wij zoeken mensen die af en toe
eens mee willen vergaderen of de zaal op maandag of donderdag eens willen
afsluiten enz. Iedereen is uiteraard welkom en alle suggesties kunnen gemaild
worden naar ons algemeen adres: bestuur@poona.be
Alvast bedankt,
Uw voorzitter

Eddy “De Kapten”

Woordje van de secretaris
Hernieuwing lidmaadschap
Om alle leden duidelijk (en correct) te kunnen oplijsten starten we volgend
seizoen met een nieuw systeem voor de hernieuwing van het
lidmaadschap bij Poona. Jaarlijks ondervonden we jammer genoeg dat er te
veel fouten slopen in de adresgegevens en dat er bijvoorbeeld verschillende
mails hun bestemming niet bereikten.
Even op een rijtje:


Surf naar onze website: http://www.poona.be



Kies  hier het onderdeel: Ledenadministratie



Maak een account aan en vul de opgegeven velden
aan met je gegevens



Vergeet je inschrijvingsgeld niet te betalen vóór
18 augustus 2017

Indien je problemen ondervindt, neem dan gerust contact op met iemand van
het bestuur via mail. (bestuur@poona.be)

Clubblaadje
Aangezien iedereen tegenwoordig over internet beschikt, werd er beslist om ons
clubblaadje vanaf volgend seizoen enkel nog digitaal ter beschikking te stellen.
Deze “papieren versie” zal dan ook de laaste “gedrukte” zijn.
website zal het blad te raadplegen zijn.

Via onze Poona

Aarzel verder ook zeker niet om volgend seizoen 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

Hoe verging het onze competitieploegen dit jaar?
Jaarverslag van onze gemengde ploeg – Poona 1G
Zoals in het verslag na vorig seizoen voorspeld, zouden we dit seizoen hogere
toppen kunnen scheren. Poona 1G eindigt op de tweede plaats. Alleen die van De
Pluim konden van ons winnen; alle andere ontmoetingen wonnen wij.

Dit jaar speelden Brent, Joke, met een herstelde knie, en Naomi, die zich ontpopt
heeft tot een echt competitiebeest, zowat elke ontmoeting mee. Birgit en Karine
pikten nu en dan hun wedstrijd mee. Koen A, Bart V en Filip, waren de invallers
voor de ploegkapitein, Koen P, die maar nu en dan heeft kunnen meespelen.
Veel dank voor de invalbeurten!
Ziehier de cijfers: met 20 punten eindigen we net achter De Pluim 2G (22
punten) en ruim voor Zoersel 2G (15 punten). Twee ontmoetingen, allebei tegen
De Pluim 2G, werden verloren, zodat de eindstand wel fair is. De verliespunten
van De Pluim – ze speelden twee keer 4-4 – zijn volledig toe te schrijven aan het
feit dat ze twee keer niet in hun beste opstelling speelden. Anders had het
verschil nog enkele punten groter kunnen zijn.
Individueel was het ook een goed jaar voor de klassementen van Joke, Naomi en
Brent. Zij wisten in één of meerdere onderdelen hun klassement te verhogen.
Voor Karine, Birgit en Koen was het te verwachten dat ze door het beperkt aantal
wedstrijden wat klassementspunten zouden moeten inboeten.
Als we met het hele team in goede conditie aan het volgende seizoen kunnen
beginnen, zit er misschien een nog beter resultaat in. Maar
ook als dat niet lukt, zullen we er weer met veel plezier
samen op uit trekken om een pluimpje te gaan kloppen en
achteraf gezellig na te kaarten bij ieders geliefkoosde
drankje: cava, een rood wijntje, een Chouffe of een of
ander lokaal bier, een thee of een ice tea.
Maar eerst gaan we, om het seizoen in schoonheid af te
sluiten, met z’n allen nog eens lekker eten in Bali[*].
Koen
[*] het restaurant “Bali” in Wommelgem, natuurlijk 

Jaarverslag van onze eerste herenploeg
Het verhaal waar vast iedereen op zit te wachten, is het seizoensoverzicht van
1H, het topteam van de Mortselse badmintonvereniging Poona. Omdat topsport
moeilijk combineerbaar werd met het grootvaderschap besliste Koen P. om een
stap opzij te zetten. Scouts werden aan het werk gezet en dit resulteerde in
alweer een toptransfer. Het kransje topvedetten van 1H werd uitgebreid met Filip
die zijn carrière na enkele jaren bij WAK Waver wat extra glans wilde geven. Het
aantrekken van dit talent was de sponsors niet ontgaan. Met een nieuw contract
op zak verschenen de helden in stijl aan de opslag. Helaas voor de vele fans
legde de uitrusting van die nieuwe broodheer minder de nadruk op de gespierde
derrieres van het spelersgeweld. Om de joelende supportersmassa tegemoet te
komen, besloot Roel dan maar om de wedstrijden steevast aan te vatten met
ontblote bovenarmen. Om in de topsport je entree niet te missen is het
belangrijk om met de juiste grootte van sacoche te arriveren: iets wat
ploegoverste Brent goed begrepen had. Afgaande op het nietige tasje van Koen
A. heeft hij op dat vlak nog wat bij te leren.
Een drukke trainingszomer zorgde ervoor dat het team scherp stond om de vele
wedstrijden en het reizen naar verre exotische bestemmingen tot een goed einde
te brengen.
De eerste horde was een team uit het idyllische Reet. Een gemeente waar de
Heilige Rita al vele jaren serveert. Hoewel er veel talent zit bij de
baksteenbakkende zonen van Rita moesten zij na de confrontaties met de
Poonavedetten telkens hun troost zoeken bij het Belle-vue in hun gemeente.
Zowel uit als thuis werden ze met 7-1 verslagen.
De volgende wedstrijd bracht ons in het groene Sint Katelijne Waver. De rijke
groentehandelaars hebben het niet zo begrepen op badminton. In een hoekje ver
achter de vele tennisterreinen wist het Mortselse kwartet toch maar weer te
schitteren. Ze hakten de WAK Wavernaars in de pan met 7-1 en 8-0
In de vrome buurgemeente Onze Lieve Vrouw Waver was het zwoegen om
punten te verdienen. Thuis kon er nog gewonnen worden met 5-3 maar onder de
Waverse kerktoren werd er met 4-4 een punt afgesnoept.
Over het grote water in Zwijndrecht werden onze jongens geconfronteerd met
een badminton van een ander niveau. Een pak voor de broek was het resultaat.
Met het thuisvoordeel en wat tactische aanpassingen werd er in Mortsel een
gelijkspel uit de brand gesleept.
In het Schotense Vordenstein knoopte 1H terug aan met de overwinning. Met 8-0
en 8-0 werden de jeugdige BACSSers vlot terug naar huis gestuurd.
In het Brasschaatse Peerdsbos tot slot wist geen van beide ploegen de balans in
zijn voordeel te kantelen. 4-4 en 4-4.
Wat leverde dat jaar aan badmintonnen dan op? 18 punten op 24 en de tweede
plaats in het eindklassement achter het over het waterse Zwijndrecht. De
promotie naar hogere toppen en de daarbij horende groeiende ijlheid in het
hoofd zal voor een volgende seizoen zijn.
Tot slot nog even melden dat Poona 1H kon rekenen op topinvallers.
Bedankt Bart S, Reinout en Bart V!

Jaarverslag van onze tweede herenploeg
Hier een overzichtje van onze 2de heren ploeg spelend in derde provinciale. Net
zoals vorig jaar was onze doelstelling het behoud in deze afdeling. We zijn er
gelukkig weer in geslaagd om dit te verwezenlijken. Al waren de cijfers en de
uitslagen niet altijd positief, want als je op 12 wedstrijden er maar 4 kan winnen
kan je best zeggen “we waren precies niet goed bezig”.
Ik had nochtans een zeer sterk en gemotiveerde ploeg, Arno, Bart, Spons en
Nick waren onze vaste pionnen. Op papier een zeer sterk team, maar in de
praktijk moesten we toch dikwijls het onderspit delven. Als je dan ook nog
verliest met zware cijfers, zoals bv een 7-1 nederlaag, kan je zeggen: “dit was
inderdaad niet goed”. Als je naar de set-standen kijkt, hebben we 5 op 8
wedstrijden “driesetters” gespeeld, waaruit je mag concluderen dat we toch niet
“van het kaske naar de muur” gespeeld werden. Neen we konden zeker
weerstand bieden, alleen hadden wij dit jaar blijkbaar het syndroom van “net
niet”.
Hier een overzicht van ons afgelopen seizoen :

Hopelijk kunnen wij volgend seizoen een iets beter resultaat behalen in deze toch
wel moeilijke reeks. Ik zal in ieder geval het nodige doen om weer scherp te
staan begin september. Maw zwaar gaan diëten, alle dagen gaan lopen, vroeg
naar bed, gezond eten, enz…… wat een mens allemaal niet overheeft voor zijn
ploeg !
Groetjes
Eddy “de kapten”

Jaarverslag van onze derde herenploeg
Beste sportliefhebbers. Voor mij is het een eer om voor de eerste maal een
verslag te schrijven voor het “Poona gazetteke”, nu de grote roerganger afscheid
heeft genomen als kapitein van de ploeg. Het was een turbulent jaar, met toch
een vrij behoorlijk resultaat.
Vooral de thuiswedstrijden waren van een goed, tot zeer goed niveau. Ik hoop
jullie allen volgend seizoen terug te mogen opstellen.
Sportieve groeten. De roerganger ad interim, Frank

Jaarverslag van onze seniorenploeg - gemengd A
Less is more….say no more ;-)

Volgend seizoen gaan we er met Poona 2 terug een succesjaar van maken!!
Bedankt Jan, Eddy B., Carl M., Els, Karine, Reinhout, Eric, Guy en Eddy W. !

Christine
Jaarverslag van onze nieuwe ploeg - Poona 3 (heren senioren)
Nieuwe ploeg Poona 3, en meteen kampioen bij PBA kompetitie Senioren!
In 2015 hadden Eddy “ de kapten” en ondergetekende ons opgegeven om af en
toe eens in te vallen in een bestaande seniorenploeg, die net gepromoveerd was
naar de eerste afdeling. Het invallen werd echter snel “vaste” speler. Door het
gebrek aan kwaliteit voor dat niveau van onze medespelers werd het een retour
naar de tweede afdeling voor een volgend seizoen.
In een donkere spelonk werden snode plannen gesmeed de ploeg over te nemen
onder een Poona naam. Eddy, Guy en mezelf, te samen met de beste speler van
de vorige ploeg, Yvan, traden we dus aan in de tweede herenreeks.
Over het seizoen kunnen we kort zijn. Geen enkele match werd verloren,
ondanks het feit dat we soms met van die rare “plastiek dingetjes” moesten
spelen. Maar, we zijn klaar om terug in de eerste afdeling te spelen.

Met deze ploeg moeten we minstens een middenmotor kunnen zijn. De ambities
zijn uiteraard hoger.
Dank aan de vaste spelers voor het fijne jaar, dank aan onze invallers Herman,
Koen, Reinhout en Patrick, die mee bouwden aan het succes.
Alex

Jeugdtraining
Na een jaar, of beter gezegd 9 maanden, (zware) training te geven, heb ik de
spelers grote verbeteringen zien maken. Hierbij wil ik even een paar
jeugdspelers in de bloemetjes zetten. Vincent, die zichzelf niet enkel heel goed
heeft ingezet op de trainingen maar ook nog eens oefeningen thuis doet om te
verbeteren. David, die in zijn eerste jeugdtoernooi ooit in de finale is geraakt.
Lara en Maureen, die ondanks ze nog maar hun eerste jaar met badminton bezig
zijn, al mooie resultaten hebben neergezet op het volwassenen clubtornooi.
Net zoals vorig jaar coachte Eddy de jongere, of minder ervaren spelertjes,
waarbij hij leuke en leerrijke oefeningen goed combineert. Ikzelf ging de
uitdaging aan om de oudere spelers iets bij te leren. Natuurlijk is het soms
moeilijk om een groep van spelers, die maar enkele jaren in leeftijd met mij
verschillen, training te geven. Gelukkig kreeg ik een beetje hulp van de 2 oudste
jongens.
Ik kan met een gerust hart zeggen dat de jeugdwerking ook dit jaar weer een
succes was. Dit was met dank aan de 2 jeugdtrainers, maar eveneens door de
hulp die soms klaarstond, namelijk Inez en Jitse. De jeugd heeft zich dit jaar
extra goed ingezet. Zowel bij de leuke, lichte trainingen, als bij de zware, saaie
trainingen, die ik jammer genoeg voor hen ook moet geven.
Ik zie al de spelers en mijn medetrainer daarom weer graag terug volgend
seizoen. Geniet van het verlof!
Rutger
PS: Voor al de jeugdspelers, bekijk de site af en toe eens, alles staat erop…
JEUGDTRAINING BIJ POONA MORTSEL
Vanaf 04/09/2017 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 40 kinderen - €95 per jaar.
Betaal je vóór 18 augustus, betaal je maar €90. (dit voor reeds aangesloten leden)

Het clubkampioenschap 2017
Het twaalfde Poona clubkampioenschap was met 77 ingeschreven clubleden en
137 te spelen wedstrijden het grootste clubkampioenschap dat we tot nu toe
organiseerden. Om alle wedstrijden gespeeld te krijgen, moesten we 7 en op
sommige momenten 8 banen gebruiken, zodat er niet veel ruimte overbleef om
vrij te spelen.
Net zoals de voorbije jaren zagen we veel spannende wedstrijden, veel zweet,
nogal wat spelers met “overuren" in de late uurtjes en, ondanks dat dit voor élke
Poona-speler het “belangrijkste toernooi van het seizoen” is, heel veel fair play.
Dit seizoen waren er ook flink wat “nieuwe” leden – spelers die pas dit jaar
aangesloten zijn bij de club – die hun beste puimpje meeklopten en, ondanks de
soms zware cijfers, dapper bleven strijden voor elk puntje: hoed af!
Wat opvalt is dat de algemene kwaliteit van het spelniveau toeneemt, zodat er
meer teams of spelers in aanmerking komen om finales te spelen; dit maakt de
strijd in de voorrondes nog spannender, maar ook moeilijker te organiseren: de
gebruikelijke 20 minuten per wedstrijd worden meer en meer overschreden.
Volgende keer zullen we moeten overstappen naar blokken van 25 of 30 minuten
en zullen er meer wedstrijden later op de avond gepland worden.
Voor het eerst sinds lang konden we ook dames enkelspel inrichten, met een
speciale vermelding voor onze jeugdspelers Lara en Maureen! Vooral blijven
badminton spelen, meisjes, want we gaan jullie graag zien doorgroeien naar de
competitieploegen en volgend jaar zeker opnieuw inschrijven voor het
clubkampioenschap!
Ook bij de heren hadden we twee moedige jeugdspelers: Tijs en Vincent. Het
was er aan te zien dat zij al enkele jaren meetrainen bij de jeugd. Zij eindigden
netjes midden in hun poule op de derde plaats, met twee gewonnen wedstrijden.
Ook jullie zien we graag doorgroeien naar de competitieploegen.
Ook deze keer was het, op het einde van de tweede maandag, afwachten,
(voorzichtig) supporteren en meetellen om te weten wie de tegenstanders in de
halve finales zullen zijn. Vooral in Poule A van het GD-recreanten was het
spannend: drie teams eindigden met een gelijk aantal gewonnen wedstrijden,
zodat het saldo van de sets en de onderlinge uitslag moesten gebruikt worden
om te bepalen wie door mocht naar de halve finales. Dan wordt er automatisch
ook een tandje bij gestoken. Jammer genoeg was dit voor een paar spelers net
één tandje te veel, zodat we toch enkele kwetsuren en bijhorende walkovers
moesten noteren; dat is nooit leuk, maar hoort nu en dan ook bij onze
explosieve sport.
Traditiegetrouw leverden de finales, naast de “bekende gezichten”, ook weer de
nodige spannende sets én enkele nieuwe winnaars op. Opgeluisterd door de
jingles van onze eigen voorzitter-DJ Eddy, was iedereen er op gebrand om het
beste van zichzelf te geven.
De after-party met eindeloze hapjes en leuke Poona-handdoeken als prijzen was
de ideale manier om dit clubkampioenschap op een gezellige manier af te sluiten.
Ziehier het palmares van onze 12de clubkampioenschappen:

HD-Recreanten
1
Dieter Reynaert+Yves Temmerman
2
Wouter Coomans+Wout Verelst
GD-Recreanten
1
Annik De Vos+Erik Nyberg
2
Hanne De Schryver+Dieter Reynaert
GD-Competitie
1
Joke Boonen+Brent Van Schil
2
Karine Stevens+Reinout Janssens
DD-Recreanten
1
Greet Compeers+Hanne De Schryver
2
Annik De Vos+Annick Landuydt
DD-Competitie
1
Joke Boonen+Christine De Vocht
2
Karine Stevens+Naomi Winckelmans
HD-Competitie
1
Koen Adriaenssens+Nick Van Puyvelde
2
Koen Pelsmaekers+Brent Van Schil
DE-Recreanten
1
Annik De Vos
2
Lara Ceulemans
DE-Competitie
1
Joke Boonen
2
Naomi Winckelmans
HE-Competitie
1
Brent Van Schil
2
Koen Adriaenssens
Veel dank aan de mede-organisatoren: Inez, Bart en Eddy en de vele helpende
handen achter de wedstrijdtafel en bij het opbouwen en afbreken van de zaal:
Joke, Guy, Jim, ... zij zijn onmisbaar voor het vlotte verloop van het
kampioenschap. En natuurlijk ook dank aan het clubbestuur voor de
prijsuitreiking en de bijhorende prijzen: in de kleedkamer zal het moeilijk worden
om de handdoeken uit elkaar te houden .
Wie suggesties of goede raad heeft voor of ja ook kritiek op het
clubkampioenschap en de manier waarop we dit organiseren, laat het zeker
weten! We kunnen er volgend jaar alleen maar een nog beter kampioenschap
van proberen te maken.
Zo is er al een eerste plan om de spelers van de senioren-competitie, die geen
PBA-competitie spelen, toch te laten inschrijven in de poules voor recreanten en
blijven we op zoek naar een manier om, bijvoorbeeld op basis van resultaten van
de voorbije jaren, ook een systeem van voorgift te bedenken in de recreantenpoules.

Koen

Poona-nieuws
Voor de geïnteresseerden, hieronder een overzicht van de samenstelling van
onze leden.

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.

Woordje van de penningmeester
Beste leden,
Het voorbije seizoen is op sportief vlak een zeer goed jaar geweest. We hebben
nog nooit zo veel nieuwe leden mogen ontvangen in een jaar. Daarboven konden
we ook rekenen op de spelers die al lang lid zijn van onze club en natuurlijk
mogen we onze jeugd ook niet vergeten die elke maandag speelt. Hiervoor zou
ik graag onze jeugdtrainers nog eens willen bedanken voor hun inzet en
motivatie om onze jeugdspelers naar een hoger badminton niveau te begeleiden.
In het bestuur is er dit jaar ook het een en ander veranderd. Zoals jullie
misschien wel weten heeft Jim een stap opzij gedaan als voorzitter en is deze
plek terug ingenomen door Eddy. Als bestuur proberen de club en de
administratie zo goed mogelijk in orde te brengen, is een niet te onderschatten
job. Hier en daar gebeuren helaas af en toe wat foutjes, waarvoor wij ons alvast
willen excuseren. Wij hopen dat jullie hiervoor begrip kunnen opbrengen.
Tot slot wens ik jullie allen een prettige vakantie en ik hoop jullie volgend
speelseizoen weer te kunnen verwelkomen in onze club.
Bart Switsers

Lidgeld 2017-2018
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Ziehier opnieuw 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 2016-2017 kunnen probleemloos
herinschrijven door het lidgeld per overschrijving te betalen vóór
(héél belangrijk: VOOR) 18 augustus 2017. De valutadatum op
onze uittreksels is de bepalende datum. Alleen leden die tijdig hun
lidgeld betalen – vóór 18 augustus 2017 – krijgen een korting van
5,00 EUR (zie groene kader).
3. Leden die vanaf 18 augustus 2017 betalen, worden automatisch als
ontslagnemend beschouwd (ook wanneer u zich reeds registreerde via
de link ledenadministratie). 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).

Eerste speeldagen - seizoen 2017-2018
AUGUSTUS:

Maandag 14, 21 en 28 augustus van 19u tot 22u voor
reeds aangesloten leden en wij spelen dus NIET op
donderdag

SEPTEMBER:

Maandag 4 en donderdag 7 september voor nieuwe
leden

JEUGDSPELERS:

Maandag 4 september om 18:00u
De sporthal is gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar
Laatste speeldagen - seizoen 2017-2018
Maandag 11 juni 2018 & donderdag 14 juni 2018.

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).

