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De blik vooruit…
Beste Leden,
Om te beginnen wil ik iedereen namens het bestuur de beste wensen doen voor het komende jaar.
En zoals de traditie het wil zou ik daar bij aan moeten knopen door in dit bestuursstukje te vertellen
wat ons in de tweede helft van het seizoen te wachten staat. Er is echter droevig nieuws waar ik
eerst iets over wil zeggen.
Kort na de Kerst is onze oud-penningmeester Jane Pikal overleden. Zij was al geruime tijd ziek en
ging het afgelopen jaar snel achteruit. Het is moeilijk voorstelbaar, maar wel de harde realiteit dat
zij er niet meer is. Iemand met wie we zoveel uren in de hal hebben doorgebracht als competitiespeelster en recreant, of tijdens bestuursvergaderingen als penningmeester. Een uitstekende penningmeester die haar taak zeer serieus nam en deze zelfs toen ze ernstig ziek werd nog een tijd heeft
waargenomen. Het heeft de vereniging financieel geen windeieren gelegd. De goede herinneringen
aan Jane in betere tijden zijn wat ons nu rest. Onze gedachten gaan uit naar haar en de mensen die
haar dierbaar waren.
Maar het leven gaat door, en de blik moet toch weer vooruit gericht. Wat staat ons de komende tijd
te wachten? Ten eerste hebben we een uitstekende presterend heren competitieteam. Op het moment
van schrijven staan ze tweede in hun poule, met nog twee wedstrijden te gaan. Nu al een prima
prestatie. Daarnaast staat op zondag 7 april ons traditionele dubbeltoernooi op de kalender. Vanzelfsprekend hopen wij op jullie enthousiaste deelname, en die van speler van verenigingen uit de
regio. Voor wat betreft de jeugd hebben we een klein groepje enthousiaste spelertjes waar we heel
blij mee zijn en gaan we nadenken hoe we daar op voort kunnen bouwen. We gaan ook naarstig op
zoek naar een nieuwe penningmeester. En natuurlijk hopen we dat iedereen zich veel zal melden op
de speelavonden om heerlijk recreatief een partij badminton te spelen.
Daarom alvast veel speelplezier en tot ziens in de sporthal!
Marcel Heilig (voorzitter)
NOGMAALS DRINGENDE OPROEP:
PENNINGMEESTER GEZOCHT !
Wij zijn al een paar jaar erg blij met onze penningmeester Frank
Vlieger, maar hij heeft aangegeven dat hij vanwege drukke
werkzaamheden het penningmeesterschap volgend seizoen zal
neerleggen. Het bestuur wil bij deze alle leden oproepen om serieus te overwegen het stokje van Frank over te nemen. Voor informatie over de taken en tijd die hieraan zijn verbonden kunt u
zicht wenden tot Frank of een van de andere bestuursleden. Gegadigden kunnen zich direct aanmelden.
Het bestuur
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Heren, ga zo door!
Nog maar 2 wedstrijden te
gaan. Wij zijn al trots op jullie.

Overzicht speeldagen t/m maart
dag

datum

tijd

hal

vrijdag

4 januari

20:00-23:30

Sporthal Diemen

maandag

7 januari

20:00-22:00 Sportcentrum Duran

vrijdag

11 januari

20:00-23:30

Sporthal Diemen

maandag

14 januari

20:00-22:00

Sportcentrum Duran

vrijdag

18 januari

20:00-23:30

Sporthal Diemen

maandag

21 januari

20:00-22:00

Sportcentrum Duran

vrijdag

25 januari

20:00-23:30

Sporthal Diemen

maandag

28 januari

20:00-22:00

Sportcentrum Duran

vrijdag

1 februari

20:00-23:30

Sporthal Diemen

maandag

4 februari

20:00-22:00

Sportcentrum Duran

vrijdag

8 februari

20:00-23:30

Sporthal Diemen

maandag 11 februari 20:00-22:00
vrijdag

15 februari 20:00-23:30

maandag 18 februari 20:00-22:00
vrijdag

22 februari 20:00-23:30

maandag 25 februari 20:00-22:00

Sportcentrum Duran

Contact Informatie
Voorzitter:
Marcel Heilig
Lettenburg 65
2135 DE Hoofddorp
Tel.: (023) 557 0511
voorzitter@bvdiemen.nl
Penningmeester:
Frank Vlieger
Slijkschelp 10
1112 CX Diemen
Tel.: (020) 600 2065
penningmeester@bvdiemen.nl
Secretaris:
Ap de Meyer
Windjammerdijk 98
1086 VC Amsterdam
Tel.: (020) 419 7502
secretaris@bvdiemen.nl

Sporthal Diemen
Sportcentrum Duran
Sporthal Diemen
Sportcentrum Duran

vrijdag

1 maart

20:00-23:30

Sporthal Diemen

maandag

4 maart

20:00-22:00

Sportcentrum Duran

vrijdag

8 maart

20:00-23:30

Sporthal Diemen

dinsdag

12 maart

20:00-22:00

Sportcentrum Duran

vrijdag

15 maart

20:00-23:30

Sporthal Diemen

dinsdag

19 maart

20:00-22:00 Niet ivm Diemer Operette

vrijdag

22 maart

20:00-23:30 Niet ivm Diemer Operette

dinsdag

26 maart

20:00-22:00

Sporthal Diemen

vrijdag

29 maart

20:00-23:30

Niet ivm Goede Vrijdag

(voor het gehele seizoen: zie onze website “Info > zaalrooster”)

Wedstrijdleider:
Elieke Nijhuis
Schoorlstraat 159
1024 PV Amsterdam
Tel.: (06) 4806 8722
competitie@bvdiemen.nl
Algemeen lid:
Hemmo Visser
Februariplein 18
1011 MT Amsterdam
Tel.: (020) 694 0706
algemeenlid@bvdiemen.nl
Trainer:
Fred van Wijck
Commissies:
Jeugd: Betty & Hans Losekoot
Toernooien: Piet Dee, Remon
Pontman
Competitie: Fred van Wijck, Piet
Dee
Redactie clubblad/website:
redactie@bvdiemen.nl
Speellocaties
Sporthal Diemen
Prins Bernhardlaan 2
1111 ET Diemen
(020) 699 6335 beheerder
(020) 699 2252 kantine
Sporthal Duran
Ouderkerkerlaan 10
1111 BE Diemen-Zuid
(020) 690 1555 beheerder

