
  

Zomervakantie: hal 
gesloten 
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Op maandag 19 juni zal om 
19.30 uur in de kantine van de 
sporthal de tweede vergadering 
voor de statutenwijzigingen zijn! 
Stemmen bij volmacht is niet 
mogelijk; om te stemmen dien je 
fysiek aanwezig te zijn. Tot dan!  

Zomerupdate BVG 
9 juni 2017 Iliaz Asruf, secretaris BV Gaasperdam 

1 

Save the date: 19 juni 
vergadering statuten  
 

Vanaf 24 juli is de Sporthal      
gesloten in verband met de 
zomervakantie. Voor de jeugd staan 
de laatste trainingen gepland in de 
week van 26 juni (de week van het 
eindevenement). Voor de senioren en 
recreanten geldt dat er tot 21 juli 
gespeeld kan worden.  
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Ben je weer toe aan nieuwe badmintonspulletjes? Neem dan 
zeker een kijkje in de webshop van www.badmintongear.nl 
voor de leukste spulletjes! ] Voor vragen kun je contact opnemen 
met Edwin Kuiken via info@sportgear.nl of 06-30561045. 

Nieuwe spulletjes nodig?  

Save the date: jeugdeindevenement 
en karaokeavond op vrijdag 30 juni  
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Op vrijdag 30 juni staat het eindevement voor zowel de 
jeugd als de recreanten en senioren op het programma. De 
jeugd is vanaf 18 uur van harte welkom in de kantine van de 
Sporthal Gaasperdam. De avond staat onder leiding van Rosina. 
Het evenement is gratis. Het belooft super gezellig te worden! 
 
De recreanten en senioren zijn vanaf 20 uur welkom in de 
kantine van de Sporthal. Er wordt een heuze karaoke-avond 
georganiseerd. We zorgen voor een drankje en hapjes. Voor dit 
evenement wordt een bijdrage van 2 euro per persoon gevraagd.  
 
Gedurende de hele avond wordt er livemuziek verzorgd door 
onze jeugdtrainer Kenneth. In zijn vrije tijd maakt Kenneth deel 
uit van een professionele band. Het belooft dus een waar 
spektakel te worden! Komt allen! 
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Clubkampioenschap-
pen Jeugd van start! 

De Clubkampioenschappen voor      
de jeugd zijn van start gegaan.   
Tijdens het jeugdeindevenement 
wordt bekend gemaakt wie onze 
nieuwe Clubkampioen is en een jaar 
lang de trofee mee naar huis mag 
nemen!  

Vooruitblik seizoen 
2017-2018 

4 Het bestuur is druk bezig om de   
laatste puntjes op de i te zetten       
voor volgend seizoen. We hopen 
binnenkort de trainingstijden voor 
volgend seizoen te kunnen 
communiceren. Het bestuur zal na de 
statutenwijzigingen zich gaan 
focussen op o.a. het optimaliseren van 
ClubCollect.  

Vacature Voorzitter 

Zonder voorzitter is het lastig besturen. Het bestuur is hier-    
door genoodzaakt om bepaalde zaken in de ijskast te plaatsen. 
Grijp  je kans en zorg voor verandering! Wil jij onze nieuwe 
voorzitter worden, maar heb je nog vragen? Stel ze dan aan 
Farley (voorzitter@bvgaasperdam.nl, 06-44135053)! Aanmelden 
kan ook via dit mailadres, je kan per direct starten! 
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