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Van het Bestuur

Algemene Leden Vergadering

Veel leden vinden het prettig om zo
nu en dan berichten op papier te
ontvangen, en dus letterlijk iets in
de handen te hebben. Om deze
‘papieren’ generatie te bedienen,
wisselen wij de digitale nieuwsvoorziening af door 3x per seizoen
een nieuwsbrief op papier te
verspreiden. De verspreiding van
deze nieuwsbrief vonden wij mede
noodzakelijk om nog een keer
onder de aandacht te brengen dat
wij volgende week onze ledenvergadering houden. Wij hopen dat
velen de weg naar de vergaderruimte van Sporthal Diemen zullen
vinden op 20 april. Jullie ideeën en
kritische betrokkenheid zijn nodig
om de vereniging draaiende en het
bestuur scherp te houden. Voor ons
is het een goede gelegenheid om de
achterban te raadplegen. Dus doe
mee, denk mee en discussieer mee
volgende week vrijdag! Of om mijn
gebruikelijke afsluiting van het
bestuursstukje te parafraseren:

Vrijdag 20 april, van 20.00 tot 21.00 (of langer indien nodig) is de ALV in
de kleine zaal van Sporthal Diemen. De agenda en financiële stukken worden
via de e-mail naar de leden toegestuurd. Zorg er dus voor dat het secretariaat
je e-mailadres heeft.
Het belangrijkste agendapunt kunnen we u wel al verklappen. Myra de Moor
heeft besloten om het bestuur te verlaten en daarom zijn we op zoek naar een
nieuwe secretaris. We hebben Ap de Meyer bereid gevonden om zich kandidaat te stellen, maar mocht u ook graag secretaris willen worden geef dat dan
door aan het bestuur. De nieuwe secretaris zal tijdens de ALV gekozen worden.

Ouder/Kind toernooi
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ik zie jullie in de vergaderzaal van
de sporthal!

Emailadressen
Als alles goed is, krijg je bij het uitkomen van een nieuw clubblad een
berichtje via de e-mail met een directe link naar dat clubblad. Als je
zo’n e-mail niet hebt gekregen hebben wij waarschijnlijk niet je
(correcte) emailadres. Je kan je
emailadres doorgeven aan het
secretariaat of aan de redactie van
het clubblad.

BVD T-shirts
De BVD beschikt over speciale
clubshirts waarop het logo van de
vereniging en van de sponsor is afgedrukt. De shirts zijn voor iedereen te koop voor € 8,-.
Ook zijn er nog blauwe en donker
blauwe shirts te koop voor € 5,- per
stuk.
Meer info bij Frankwin Faber

(Op de website staan nog veel meer foto’s.)
Invitatie toernooi
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua.

Kopij clubblad
Vrijdag 18 mei:
Vrijdag 25 mei:

laatste dag om kopij in te leveren
release van het Serviceblad, 23

Overzicht speeldagen t/m einde seizoen
dag

datum

tijd

hal

dinsdag

17-apr

16.30-18.30

Sporthal

dinsdag

17-apr

20.00-22.00

Sporthal

vrijdag

20-apr

21.00-23.30

Sporthal

dinsdag

24-apr

16.30-18.30

Sporthal

dinsdag

24-apr

20.00-22.00

Sporthal

vrijdag

27-apr

21.00-23.30

Sporthal

dinsdag

1-mei

16.30-18.30

Geen badminton

dinsdag

1-mei

20.00-22.00

Sporthal

vrijdag

4-mei

21.00-23.30

Geen badminton

dinsdag

8-mei

16.30-18.30

Sporthal

dinsdag

8-mei

20.00-22.00

Sporthal

vrijdag

11-mei

21.00-23.30

Sporthal

dinsdag

15-mei

16.30-18.30

Sporthal

dinsdag

15-mei

20.00-22.00

Sporthal

vrijdag

18-mei

21.00-23.30

Sporthal

dinsdag

22-mei

16.30-18.30

Sporthal

dinsdag

22-mei

20.00-22.00

Sporthal

vrijdag

25-mei

21.00-23.30

Sporthal

dinsdag

29-mei

16.30-18.30

Sporthal

dinsdag

29-mei

20.00-22.00

Sporthal

vrijdag

1-jun

21.00-23.30

Sporthal

dinsdag

5-jun

16.30-18.30

Sporthal
(laatste keer jeugd)

dinsdag

5-jun

20.00-22.00

Sporthal

vrijdag

8-jun

21.00-23.30

Sporthal

dinsdag

12-jun

20.00-22.00

Sporthal

vrijdag

15-jun

21.00-23.30

Sporthal

Contact Informatie
Voorzitter:
Marcel Heilig
Lettenburg 65
2135 DE Hoofddorp
Tel.: (023) 557 0511
voorzitter@bvdiemen.org
Penningmeester:
Jane Pikal
Mozartlaan 15
3741 HT Baarn
Tel.: (035) 541 7543
penningmeester@bvdiemen.org
Secretaris:
Myra de Moor
Haardstee 189
1102 NL Amsterdam
Tel.: (020) 785 1147
diemen@badminton.nl
Wedstrijdleider:
Piet Dee
Bloemgracht 6 D
1015 TH Amsterdam
Tel.: (020) 624 7899
ccp_diemen@badminton.nl
Algemeen lid:
Frankwin Faber
Clarissenhof 91
1115 CC Duivendrecht
Tel.: 06 2198 6018
algemeenlid@bvdiemen.org
Trainers:
Anton Kneefel, Joe Nettekoven
Commissies:
Toernooien: Piet Dee, Remon
Pontman, Myra de Moor, vacature
Competitie: Anton Kneefel, Joe
Nettekoven, Piet Dee
Jeugd: Hans Losekoot
Tel.: (020) 698 1708
jeugd@bvdiemen.org
Redactie clubblad/website:
redactie@bvdiemen.org
Speellocaties
Sportzaal Duran
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE Diemen
(020) 690 1551
Sporthal Diemen
Prins Bernhardlaan 2
1111 ET Diemen
(020) 699 6335 beheerder
(020) 699 2252 kantine

