
Zonder sponsoren kan een vereniging niet en wij zijn onze sponsoren 

dan ook erg dankbaar dat zij hun vertrouwen en steun aan ons ter be-

schikking stellen. 

Natuurlijk zijn ook nieuwe sponsoren welkom. Men hoeft echt geen 

kapitalen ter beschikking te stellen. 

Ook een heerlijke paella schotel is welkom.  

Daarom deze week in het zonnetje op het achterblad al onze sponso-

ren en speciale aandacht voor het bedrijf van ons lid Serge Perez!!         

Recreantentoernooi Marga de Breij 

B a dm i n t o n  Ve r e n i g i n g  G a a s p e r d am  

Nieuwskrant najaar 2013 

Voorzitters kolom: 

Deze uitgave een wat kortere 
voorzitterskolom. 

Dit keer een papieren Nieuws-
krant en later ook een exemplaar 

in de e-mail 

Veel leesplezier! 

Tom Spenner 

voorzitter@bvgaasperdam.nl 

Vernieuwde website 
Het is jullie vast opgevallen dat de website een ander “jasje” heeft aan-

gekregen. 

Hij is wel helemaal in de lucht, maar moet nog wat opgefrist worden. 

Hebben jullie nog leuke ideeën voor de website, laat het dan graag 

weten  en stuur mailtje naar voorzitter@bvgaasperdam.nl  

Het op zondag 6 oktober georganiseerde Marga de Breij toernooi, is een 

heel gezellig toernooi geworden…  Heel veel deelnemers van diverse  

pluimage en verenigen speelden een bijzonder gezellig toernooi. Het  

goede doel “ Viva La Donna”, was erg blij met de geweldige opbrengst! 

www.depaellaman.nl 

De feestdagen komen eraan 

De gezellige donkere dagen komen eraan.      

Wel heeft de sporthal daardoor een aangepast schema.         

Gesloten 24-25-26-31 december en 1 januari  

Dank aan onze sponsoren 

Inschrijven voor OTK 
Het  OTK komt er weer aan! 

Jullie kunnen weer inschrijven voor het OTK ( nacompetitie ) 

Vanaf half februari tot eind april zijn er leuke wedstrijden te spelen. 

Maak een team en speel mee.      Inschrijven bij Thomas 

De grote clubactie 
Op dinsdagavond 10 december is de uitreiking geweest van de cheque 

met daarop het door de vereniging binnen gesleepte bedrag. 

We bedanken iedereen die zich zo goed heeft ingezet om zoveel mogelijk 

loten te verkopen. Ons bestuur was aanwezig om de cheque “bijna net zo 

groot als penningmeester Hans”, in ontvangst te nemen. 


