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Reünie badmintonclub Groesbeek 2014
Op 12 oktober 2014 organiseert Badmintonclub Groesbeek een reünie.
Het bestuur nodigt hiervoor alle voormalige jeugd- en seniorleden uit.
Voor meer informatie en aanmelding ga je naar de website www.bcgroesbeek.nl onder het 
kopje Reünie.

Algemene ledenvergadering

Ook dit jaar zal er in maart weer een algemene ledenvergadering plaatsvinden. De 
uitnodiging en bijbehorende stukken versturen we per mail. Wij zullen ons best doen om 
deze stukken op korte termijn te versturen.

De algemene ledenvergadering vindt plaats op maandag 31 maart, vanaf 20.00 uur in de 
kantine van sporthal Heuvelland.

 

Competitie seizoen 2013-2014

De competitie zit er weer op. Na 14 speelweken hard vechten en zweten zijn de 
eindstanden in de poules bekend. Een seizoen met wederom invallers, knappe 
overwinningen en prestaties van formaat. Er deden dit jaar 3 seniorenteams en 2 
juniorenteams mee aan de competitie. Senioren 1 speelde dit jaar in de eerste klasse. 
Daar zijn ze zevende geworden. Team twee deed weer mee in de vierde klasse. Daar zijn 
we derde geworden. Voor Duayne was dit het laatste jaar. Wij bedanken haar voor de 

leuke en gezellig tijd in de competitie. Het derde team speelde in de 2de klasse van de 
mannen. Daar zijn ze als zesde geëindigd. Het eerste jeugdteam speelde in de klasse 
onder de 19. Daar zijn ze derde geworden. Het was nog even spannend, want ze konden 
nog kampioen worden. Een derde plek is een heel mooi resultaat. Het tweede jeugdteam 
speelde onder de 17. Zij zijn tweede geworden. Een mooi resultaat. Goed gedaan 
allemaal!

 

http://www.bcgroesbeek.nl/


Najaarscompetitie/voorjaarscompetitie

Aan de najaarscompetitie heeft dit jaar een team meegedaan. Daar zijn ze als tweede 
geëindigd. Wat een mooi resultaat. We zijn trots op jullie. We zijn weer begonnen aan de 
voorjaarscompetitie. Hieraan doen dit jaar twee teams mee. Wij wensen jullie veel succes 
en speelplezier. Zij spelen af en toe op de woensdagavond een thuiswedstrijd. 

 

Nieuwjaarsborrel 2014

Op 8 januari was de Nieuwjaarsborrel, zoals altijd met een leuke loterij. Het was een 
gezellig avond en iedereen ging met leuke prijzen richting huis. We hebben met de loterij 
een bedrag van 461 euro voor de jeugd opgehaald. Iedereen bedankt voor de gezellige 
avond en de leuke opbrengst. 

 

Jeugdkamp 

We zijn weer bezig met het organiseren van een leuk jeugdkamp. De datum is bekend 13 
en 14 juni 2015. Zet de datum alvast in jullie agenda. 

 

Agenda

5 maart is er voor de jeugd geen trainen vanwege de carnaval en 30 april geen trainen 
vanwege de mei vakantie. Voor de senioren kunnen we even kijken hoeveel mensen er 
denken te komen. 

 


