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BAS badminton
Beste Badmintonners,
Het is al een paar maanden geleden dat wij de racket ter hand konden
nemen.
Het voordeel daarvan is dat diegene met blessures gelukkig kunnen
herstellen.
Helaas hebben wij allemaal even in pauze stand gestaan, maar
gelukkig komt er weer licht aan het eind van de tunnel.
Zoals het er nu naar uit ziet zullen we voor de zomerstop niet meer
kunnen spelen.
M.a.w. zal het met grote waarschijnlijkheid zijn dat we in September
weer van start kunnen.
De nieuwe speel- training- en competitietijden worden gepubliceerd
zodra deze gereed / bekend zijn

Contributie:
wordt hervat

Jeugd:
Gaan competitie spelen

Trainingen:
Wijzigingen

Contributie:
3 maanden hebben wij uit coulance geen spelerscontributie geheven,
vooralsnog ziet het er naar uit dat dit geen financiële gevolgen heeft
voor BAS badminton.
De éénmalige jaarlijkse bondscontributie zal in Juni worden
afgeschreven
Vervolgens zal de spelerscontributie in juli weer worden hervat.

Wat is er in de tussentijd allemaal gebeurd:
De ledenvergadering heeft in maart geen doorgang kunnen vinden ,
daar komen wij nog op terug om dit eventueel in het najaar nog in te
plannen.
Jeugd:
Erik heeft succesvol een jeugdcompetitie opgezet, er zou eerst nog een
combi met Swift in het vat zitten, maar BAS heeft genoeg jeugd om zelf
een team op poten te zetten.
Trainingen:
Helaas heeft Erik overwogen, vanwege diverse redenen, om wellicht te
stoppen met het geven van trainingen.
Gelukkig heeft hij toegezegd om met de jeugd nog door te gaan en de
competitie enigszins sturing te geven. Dat wil zeggen dat er ook steun
van de ouders en een stukje zelfredzaamheid gevraagd zal worden van
de jeugdspelers.
Daar er redelijk wat vrijetijd in de competitie / jeugd gaat zitten , gaat
Erik geen trainingen meer verzorgen voor de senioren.
Gelukkig heeft hij zelf voor vervanging kunnen regelen.
Na een periode van overdenking is Erjan bereid om 2x per maand op
vaste tijden / dagen een training verzorgen.
Erjan is geen gediplomeerd trainer ,maar kan de overige senioren
zeker wat leren.
Gezien de gelijk uitkomst van de enquête begin dit jaar en de sterke
voorkeur van de trainer is besloten om de training te verplaatsen naar
de woensdagavond.
Trainingstijden/invulling zullen nog worden afgestemd aan de wensen
van diegene die gaan trainen.
Al met al in een stille tijd een hoop gebeurd.
Wij zijn er van bewust dat het ongetwijfeld voor de een goed en voor
een ander minder goed uitpakt.
Als bestuur bedanken wij jullie voor het begrip, voor het nemen van
deze lastige dilemma.
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Verzonden met

