Kerstspotlichtje 2.0
Dit is het eerste Spotlichtje van dit seizoen!
We noemen het Spotlichtje 2.0 omdat we een geheel andere vorm kiezen.
Wat kun je verwachten? Ten eerste zal deze vorm van communicatie, in navolging van zijn
voorganger, zeer onregelmatig verschijnen. Ten tweede zullen we proberen vaste rubrieken aan te
houden.
Zo zullen we altijd even terug kijken (hoogtepunten van de afgelopen maanden); altijd vooruit kijken
(wat staat er nog op stapel) en nieuwe leden verwelkomen (hopelijk zullen die er altijd zijn). Tevens
gaan we ons best doen om onderwerpen aan te kaarten die voor een ieder van ons interessant, maar
soms ook noodzakelijk zijn om te weten.
We zullen gebruik maken van internetlinks, zodat het Spotlichtje zelf geen ellenlange teksten hoeft te
bevatten. Door op de link te klikken met de muis word je doorverwezen naar onze website waar
dezelfde informatie uitgebreider ook te vinden is! Via deze link kun je dit Spotlichtje downloaden en
zelf printen, als je dat prettig vindt.
Aan het einde hebben we een link naar een paar vragen opgenomen om te peilen wat jullie mening is
van deze vorm van Spotlichtje 2.0!
Veel leesplezier!
Wat is er zoal gebeurd het afgelopen half jaar?
Over de afgelopen maanden kunnen we heel veel vertellen!
 We zijn beginnen met het partner/introducé toernooi in september dat zeer geslaagd genoemd
mag worden. Als je meer informatie wilt hebben kun je hier klikken.
 Ook hebben we een zeer goed bezochte Algemene ledenvergadering gehouden in oktober met
als beste resultaat dat we weer een voltallig benoemd bestuur hebben, nadat Eva Eising haar
functie had neergelegd. Daarnaast is het bestuur uitgebreid met Arnaud Jansen (opvolger van
Eric Stuttenheim) en is Ernst Iwema benoemd als bestuurslid Technische Commissie. Meer
informatie is hier te vinden.
 Calvin van Stenus is wederom positief in het nieuws geweest vanwege een gigantisch resultaat in
de junior masters circuit. Bekijk het persbericht hier! Ook bij het regio Jeugdcircuit heeft Calvin
goede resultaten geboekt. Eén keer goud in de dubbel en keer zilver in de mix! Bekijk hier het
persbericht. Daarmee heeft hij bewezen dat hij terecht tot “Het talent van het jaar” is verkozen
bij de Leiderdorpse Sportverkiezingen. Proficiat Calvin!
 Ook het Beaujolaistoernooi was weer een groot succes, met voldoende opkomst om een leuk
toernooi te kunnen spelen. Het leuke van deze uitslag is dat ons jeugdlid Luuk Fallaux de eerste
prijs in de wacht wist te slepen! Ook daarover kun je hier meer lezen.
 In november zijn we weer begonnen met de gratis trainingen op de woensdagavonden. De
trainingen worden gegeven door Cor van den Boogaard en John Wallaard en de opkomst is zeer
goed!
Al met al een actieve maar ook gezellige periode die we als BC de Spotvogels meemaken. We kunnen
trots zijn op wat we tot nu toe bereikt hebben!
Naast alle positieve berichten is er ook een minder positief resultaat te melden. De opkomst op de
woensdagavond laat te wensen over. We willen alle leden oproepen de woensdagavond weer
gezelliger te maken.
Wat staat er nog te gebeuren de komende maanden?
Ook deze en de nog komende maanden staat er nog het nodige in de planning. Wat te denken van:
 Het oliebollentoernooi van 28 december samen met BC Shuttlewoude. Deelname is wederom
gratis en aanmelden hoeft niet van te voren. We beginen om 20:00 uur.
 Net als vorig jaar houden we weer een Badmintonmanifestatie in de Winkelhof. Op 21 januari
2017 staan we weer op het plein voor Sport2000 onze club te promoten. Dat doen we wederom
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met demonstraties en een bemande stand. We hopen daarmee voldoende aandacht te trekken
van het winkelend publiek zodat een mogelijke ledengroei daarvan het gevolg zal zijn. We staan
er van 10:00 – 14:00 uur en we willen om 12:00 een badmintondemonstratie geven, verzorgd
door de betere spelers van onze vereniging. Komt allen helpen of tenminste kijken!
 In januari starten we ook weer met trainingen en nu op de maandagavond, die zullen worden
verzorgd door René Vonk. Aanmelding hiervoor kan nog steeds.
 Zaterdag 4 februari zal een bowlingavond georganiseerd worden. Berichtgeving hierover volgt zo
spoedig mogelijk.
 Ook gaan we in maart introductietrainingen geven voor aspirant leden. We bieden hen een zestal
trainingen aan voor 20 euro en zullen deze cyclus afsluiten met het paastoernooi in april!
Voor extra informatie over deze en andere activiteiten zie onze website www.spotvogels.nl.
Wie kunnen we als nieuwe leden verwelkomen?
Bij de jeugd: Job Beun en Lorena Snip, Nandini Hota en Sarah.
Bij de senioren: Yanto Suprianto, Pepijn van Empel en George-Jan le Roy.
Welkom en we hopen dat jullie heel veel plezier beleven aan het lidmaatschap.
Bestuursmededelingen
 We hebben besloten om weer mee te doen aan de competitie, zowel voor de jeugd als de
senioren. Bij de jeugd worden mogelijk zelfs twee teams ingeschreven en bij de senioren een
(heren)team. Mocht je nog belangstelling hebben om mee te doen meld je dan aan bij de
TC@spotvogels.nl.
 Ook hebben we besloten naast de tweemaandelijkse toernooiactiviteiten een bekertoernooi te
houden. Dit toernooi is vernoemd naar wijlen ons erelid Karel van Winkel. De bokaal zal een
wisselbeker zijn voor twee sterkteklassen: de A-klasse (sterke klasse) en de B-klasse (recreatieve
klasse). Het toernooi zal worden gespeeld op twee woensdagavonden in juni. De eerste
woensdagavond is de selectie waardoor de speelniveaus worden bepaald, waarna op de tweede
avond de finales gespeeld kunnen worden.
Voor meer bestuursmededelingen zie onze website www.spotvogels.nl.
Berichten/bijdrage van onze leden
Gevraagd: redacteur voor andere uitgaven van Spotlichtje 2.0
Agenda
28 december
9 januari
21 januari
Zaterdag eind januari
15 februari
8 maart
19 april
7 juni
14 juni

Oliebollentoernooi
Start trainingen op maandagavond
Badmintonmanifestatie in de Winkelhof
Bowlingavond
Valentijntoernooi
Start Introductietrainingen
Paastoernooi
Karel van Winkel Memorial Bokaal selecties
Karel van Winkel Memorial Bokaal finales

We willen graag jouw mening over dit Spotlichtje 2.0 kennen:
Wat vinden jullie van deze vorm van het Spotlichtje 2.0?
Vul hier de vragenlijst in op de website van de Spotvogels.
Het bestuur van BC de Spotvogels wenst jullie
hele fijne feestdagen en een fantastisch en sportief 2017!

