Nieuwsbrief 26 augustus 2020

Start seizoen
Na een ongewoon lange tijd, corona en zomervakantie, geen badminton te hebben kunnen / mogen
spelen is het dat eindelijk zover:
Vanaf Di- Woe en donderdag 1/2/3-9-2020 mogen wij weer BADMINTONNEN!!
Natuurlijk hebben wij nog steeds met het coronavirus te maken, gelukkig kunnen wij met hulp van
elkaar wel sporten, hieronder benoemen wij de maatregelen die wij als vereniging/gemeente nemen
om het coronavirus niet te helpen verspreiden.
Dit kan alleen met de medewerking van jullie allen!!

I.v.m. corona worden de volgende
regels opgesteld
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

Bij medische klachten niet naar de
sporthal komen
Bij binnenkomst registreren via het
formulier wat op het labelbord hangt,
deze registratie wordt na 1 maand door
de gemeente vernietigd
Maximaal 5 personen in de kleedkamer
Met handschoenen aan, verzorgd door
BVR, door 2 personen palen en netten
opzetten en opruimen. Na gebruik
handschoenen weggooien
De kokers met shuttles zijn van datum
voorzien, gebruik alleen de kokers met
de datum van de speeldag, zodat deze 2
weken niet worden gebruikt.
Ook de shuttles voor de jeugd zullen in 2
aparte emmers worden gedaan met
hierop de speeldatums
De labels worden zelf gedesinfecteerd
voor en na het spelen met een spray
Trainer en begeleider blijven op
donderdag op 1.5 m van de jeugdspelers
Niet douchen
Geen publiek bij de training
Bij niet spelen: 1.5 m afstand in acht nemen

De club doet zo veel mogelijk, maar het blijft eigen verantwoording.

Kortom, regels van het RIVM volgen, eventuele aanwijzingen van het personeel in de Merel opvolgen
en heel belangrijk: Gebruik je gezonde verstand, wees lief en zorg goed voor elkaar!

Penningmeester GEZOCHT!
Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds gemeld heeft Rimon ons laten weten zijn taak als
penningmeester neer te leggen na bijna 15 jaar!! Het bestuur bedankt Rimon dan ook zeer voor al zijn
inzet en het altijd keurig verzorgen van de begrotingen, betalingen en het innen van de contributie etc.

Jullie zullen allemaal begrijpen dat een vereniging zonder penningmeester niet kan bestaan, wij zijn
dan ook heel hard opzoek naar JOU, Wie heeft interesse om penningmeester te worden van BVR en
zitting in het bestuur te nemen. Natuurlijk wordt je niet in het diepe gegooid, het bestuur en Rimon
zullen je zeker op weg helpen.
Om iedereen een idee te geven van de tijd wij van je vragen kost het penningmeesterschap 1 tot 1,5
uur gemiddeld per week.
Heb jij zin en tijd en wil jij de vereniging helpen door deze functie op je te nemen meld je a.u.b. bij het
bestuur!

Kascontrole leden GEZOCHT
Voor dit jaar zoeken wij nog 2 personen, mogelijk zit hier ook de nieuwe penningmeester bij
voor
het controleren van onze financiële administratie, dit dienen 2 leden te zijn die geen zitting in het
bestuur hebben. De kascontrole wordt voor de Algemene Leden Vergadering uitgevoerd.
De kascontrole kost ongeveer 2 uur van je vrije tijd!

Samen met de penningmeester gaan jullie door de administratie en jullie bevindingen worden
mondeling in de ALV toegelicht, ook zal de kascontrole hun bevindingen schriftelijk vastleggen.

Algemene Leden Vergadering
De ALV staat gepland voor woensdag 4 november 2020 om 19:30 uur in de Merel.
De uitnodiging volgt t.z.t.

Namens het bestuur:
Philip van Eekelen (Vz)

