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Reünie badmintonclub Groesbeek 2014
Op 12 oktober 2014 van 13:30 uur tot 18:00 uur organiseert Badmintonclub Groesbeek een reünie in
sporthal Heuvelland. Alle voormalige jeugd- en seniorleden, maar ook de huidige leden, zijn hiervoor
van harte uitgenodigd! Op deze dag heb je de mogelijkheid om gezellig bij te praten met andere
(oud)leden en natuurlijk te badmintonnen.
Wij zorgen voor:
* Een drankje
* Badmintonrackets en shuttles
* Organisatie van wedstrijden voor de liefhebbers tussen 14:00 uur en 16:00 uur
Als je wilt badmintonnen: vergeet je sportkleding, eventueel een eigen racket en (zaal)sportschoenen
dan niet!
Aanmelding
I.v.m. de organisatie willen wij je vriendelijk vragen je voor deze reünie aan te melden op onze website
(www.bcgroesbeek.nl) onder ‘Reünie’ en dan tabblad ‘aanmeldingsformulier’. Ben je nieuwsgierig wie
zich al hebben aangemeld? Een namenlijst met aangemelde (oud)leden is te bekijken onder Reünie
en vervolgens het tabblad ‘aangemelde personen’.
Heb je nog vragen? Deze kun je stellen via info@bcgroesbeek.nl.

Competitie seizoen 2014-2015
Dit seizoen starten wij weer met drie senioren teams en twee jeugdteams. De indeling van de teams
bij de senioren zijn inmiddels bekend. Het eerste team zal in de eerste klasse afdeling vijf gaan
spelen, dit is het zelfde gebleven als vorig jaar. Het tweede team zal uit komen in de 4 klasse, waar
ook zij vorig jaar in speelden. Het mannenteam gaat in de tweede klasse veder. De indeling voor de
jeugd is nog niet helemaal bekend. In het najaar zal er ook weer een team mee gaan doen aan de
najaarscompetitie. Uitslagen en indeling kunnen jullie via de website bijhouden en inzien. De eerste
wedstrijd van de competitie voor de jeugd en senioren is op zondag 21 september. Wij wensen alle
teams veel succes en veel speelplezier in de competitie.

Slottoernooi jeugd
Op 11-06-2014 organiseren wij zoals de meeste al weten een slottoernooi voor de jeugd. Ze mogen
dan samen met één of beide ouders mee doen. Zo kunt u als ouders zien wat uw kind of kinderen de
laatste tijd al allemaal geleerd hebben. We maken er samen een gezellige avond en afsluiting van een
leuk seizoen van. De avond zal om 18.30 beginnen en uiterlijk om 20.00 uur afgelopen zijn.

Start nieuw seizoen
De laatste speelavond voor de vakantie is op woensdag 25 juni. Het nieuwe seizoen zal weer gaan
beginnen op 27 augustus.

