Nieuwsbrief
Editie 2 – Seizoen 2018-2019

Voor je ligt de tweede editie van de nieuwsbrief van Jubileumseizoen 2018-2019.
In deze nieuwsbrief kun je uitgebreid lezen over het jubileum! Daarnaast is er o.a. te lezen
over het Sinterklaastoernooi bij de jeugd, de aankondiging voor de
clubkampioenschappen, en het woord van de voorzitter. Ook is er weer een nieuwe
prijsvraag, dit keer in het teken van het jubileum.
Veel leesplezier!
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Heb je een tip voor een artikel voor de volgende editie van
de nieuwsbrief?
Laat het weten via info@bcscarabee.nl
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Van de Voorzitter
Beste leden,
Het is zo ver: onze jubileumjaar is bezig! 50 jaar Scarabee! Een verjaardag die we niet zo
maar voorbij laten gaan. U bent onlangs al via email geïnformeerd, en ook in deze
nieuwsbrief vindt u er meer over. Op de officiële verjaardag van de vereniging, 18
december, zal een groots toernooi in De Landing plaatsvinden, wat een feestelijk tintje
krijgt. Hopelijk zie ik u allemaal dan.
Afgelopen periode is sporthal de Landing tijdelijk gesloten geweest. Gelukkig zijn de
problemen met de plafondplaten tijdelijk hersteld, waardoor we er weer terecht kunnen.
Na wat omzwervingen in andere sporthallen zijn we weer ’thuis’. Een aantal
competitiewedstrijden moeten nog ingehaald worden, hiervoor zal onze
competitieleider u informeren. De echte reparatie werkzaamheden zullen waarschijnlijk
komende zomervakantie gebeuren. Ook is de kans aanwezig dat De Landing dan een
nieuw top-laag krijgt, zodat de vloer niet meer zo glad is.
In deze nieuwsbrief leest u over de verschillende activiteiten bij de jeugd, de voortgang
van de verschillende competitieteams is te volgen op onze website.
Tenslotte wil ik hierbij aankondigen dat ik per einde van dit seizoen stop met het bestuur
van BC Scarabee. Dit betekent dat we op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden. Niet
alleen voor de functie van voorzitter, maar ook de functie van algemeen bestuurslid is
vacant. Als u interesse heeft, kunt u dat bij een van de bestuursleden kenbaar maken.
Hopelijk allemaal tot 18 december, en als ik u niet meer spreek hierbij alvast hele fijne
feestdagen toegewenst.
Vriendelijke groet,
Hein Cremers
Voorzitter BC Scarabee
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Mededelingen

Aankondiging Clubkampioenschappen
Op zaterdag 23 maart 2019
worden de jaarlijkse clubkampioenschappen georganiseerd!
Op deze dag worden de wedstrijden voor alle groepen (jeugd, senioren, sport overdag)
gespeeld. Traditioneel zal de dag worden afgesloten met een gezellige BBQ.

Noteer deze datum dus vast in de agenda!
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Jubileum
Badmintonvereniging ”Scarabee” bestaat dit seizoen 50 jaar. Gedurende het seizoen worden er
verschillende activiteiten georganiseerd om dit te vieren. Zo is op 21 augustus het seizoen gestart
met het “1968 start toernooi”. De volgende activiteit was gepland voor eind oktober, maar
doordat sporthal De Landing tijdelijk niet beschikbaar was, is dit verschoven naar december.
Op 18 december, precies de dag van de oprichting in 1968, wordt een toernooi georganiseerd.
Het gaat hierbij om ludiek toernooi voor alle leden. Het toernooi start om 18.30 voor jeugd 1 en
om 19.30 voor jeugd 2/ senioren/ sportoverdag. Tijdens deze avond zal ook stil gestaan worden
bij de oprichting van Scarabee. Tevens wordt geproost op de succesvolle jaren die achter ons
liggen en op een bloeiende toekomst.
In de komende maanden er zijn meer activiteiten gepland:
* Donderdag 21 februari 2019 is er een toernooi voor senioren in de Bongerd.
* Zaterdag 23 maart 2019 zijn de jubileum clubkampioenschappen in de Landing.
* Dinsdag 2 april 2019 wordt er een reünie gehouden waarvoor ook oud leden uitgenodigd
worden. Tijdens deze avond worden de oud leden ook in de gelegenheid gesteld om weer eens
met elkaar een shuttle te slaan.
* Voor de jeugd worden er op verschillende momenten gedurende het seizoen activiteiten
georganiseerd die in het teken staan van het 50-jarig jubileum.
* Op zaterdag 18 mei 2019 is de grote feestdag voor alle leden met volop activiteiten in de
middag en avond.

De jubileumcommissie
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Jeugd
Sinterklaastoernooi
Op 30 november vond bij de jeugd van BC Scarabee het Sinterklaastoernooi plaats. Ook dit jaar
was de Sint de badmintonvereniging niet vergeten. Tijdens het spelen van partijtjes kwamen er
opeens zwarte Pieten binnengerend. De Pieten hadden het badmintonnen al snel onder de knie,
en konden een potje meedoen. Daarna bleek dat de Pieten zeker niet met lege handen waren
gekomen; voor iedereen hadden zij een cadeautje bij.

50 jaar avonden
In het kader van het jubileum, staan enkele jeugdavonden in het teken van het 50 jarig bestaan.
Deze staan als “50 jaar avonden” op de planning en staan verspreid door het seizoen heen
gepland.
Competitie
Ons U15 team (Tim, Pim, Jip, Nina, Renée) draait een goed seizoen, en staat momenteel op een
knappe vierde plaats. Dit is het eerste seizoen dat het team uit deze spelers bestaat. Voor de
uitgebreide statistieken;
https://www.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=D409E9DD-6CF6-4663-8584-F17281CDA5A2&draw=10

Ons U13 team (Iris, Sanne, Isa, Timo) staat op een knappe vijfde plek, waarbij ze qua
puntenaantal dicht bij de nummers drie en vier staan. Ook dit team heeft debuutjaar, waarin drie
van de vier spelers zelfs voor het eerste jaar competitie spelen. Voor de uitgebreide statistieken;
https://www.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=D409E9DD-6CF6-4663-8584-F17281CDA5A2&draw=14

Kay Sanders en Joost Aertsen
Jeugdzaken
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Sponsoring
Sponsorbrochure
Om activiteiten te kunnen blijven organiseren en de contributie laag te houden,
is BC Scarabee op zoek naar sponsors. Hiervoor hebben wij de hulp van leden
nodig! Kent u een persoon of bedrijf die wellicht interesse heeft?
Wat heeft Scarabee te bieden?
- Advertenties kunnen geplaatst worden op de website en/of in de nieuwsbrief
- Er kan geadverteerd worden bij grotere evenementen, zoals de
clubkampioenschappen of het jubileumjaar.
- Er kan reclame gemaakt worden in de sporthal tijdens bijvoorbeeld
competitiewedstrijden.
- Wellicht heeft u eigen voorstellen
De mogelijkheden staan ook beschreven in de sponsorbrochure. Deze is te
vinden op de afhangborden in beide sporthallen, of vraag erna bij één van de
bestuursleden.
Kay Sanders
Contributie Sponsoring
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om contributie te sponsoren. Hierbij een
voorbeeld zoals dat in het verleden al eens gedaan is door een ouder van
jeugdleden.
We hebben met de betreffende ouder (werkt als zelfstandige) afgesproken dat
hij ons, in plaats van de contributie van € 153 per kind (totaal € 306), zakelijk
sponsort voor € 500. Deze € 500 trekt de ouder als zakelijke kosten af, dit levert
voor hem een belastingvoordeel van 40% op. Voor hem zijn de netto kosten dus
nog steeds zo’n € 300, en wij hebben extra sponsorinkomsten ontvangen.
In dit voorbeeld is de contributie van een junior lid (of sportoverdag lid)
gebruikt, maar vanzelfsprekend kun je hier ook de kosten van een senior lid
invullen.
Mocht iemand geïnteresseerd zijn in deze mogelijkheid, dan horen wij dat
graag, stuur een mail naar mij zodat we in overleg kunnen kijken wat voor jou
en ons het gunstigst uitpakt.
Carla Poot-Tamerius
Penningmeester BC Scarabee
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Wist je dat…?
Wist je dat…
… onze voorzitter eind van dit seizoen stopt met het bestuur?
… we daarom op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden?
… als u interesse heeft u dat kenbaar kunt maken bij een van de bestuursleden?

Wist je dat…
… publiek tijdens de thuiswedstrijden altijd gewaardeerd wordt door de
competitiespelers?
… het dan altijd gezellig is in de hal?
… u de data van de thuiswedstrijden op de website kunt vinden?

Wist je dat…
… Scarabee voortaan ook op Instagram te vinden is?

Wist je dat…
…het prettig is als u verandert van emailadres dat doorgeeft aan de secretaris?
… wij tegenwoordig via email communiceren?
…en u dan altijd kunnen bereiken?
… U ook wijzigingen van adres en telefoonnummer aan hem door mag geven?

Wist je dat…
… het altijd fijn is als vrijwilligers in een commissie helpen?
… sommige commissies altijd wel wat aanvulling kunnen gebruiken?
… dat eigenlijk helemaal niet zo veel tijd kost?
… en best leuk is?

Wist je dat…
… wij in de schoolvakanties geen beschikking over de sporthal hebben?
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Prijsvraag
Winnaar vorige prijsvraag:
Uit alle juiste inschrijvingen van vorige editie, is één winnaar getrokken. De gelukkige is
Peter van Osch. De prijs zal binnenkort op een speelavond uitgereikt worden.

Nieuwe ronden, nieuwe kansen!
Los onderstaande woordzoeker op. Stuur het oplossingswoord uiterlijk 6 januari 2019 in
naar info@bcscarabee.nl. Uit alle correcte inzendingen wordt willekeurig één winnaar
bepaald. De winnaar staat in de volgende editie van de nieuwsbrief en hij/zij ontvangt
een leuke prijs! Iedereen kan meedoen! Succes!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Woordzoeker. Streep alle onderstaande woorden af. De overgebleven letters geven de
oplossing!
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