
Allen, 

 

Afgelopen donderdag is de kick off van het nieuwe seizoen geweest.  

Helaas was niet iedereen er bij, mede ook door diverse blessures. 

 

We hebben een aantal zaken doorgenomen. 

 

-Voor de eerste wedstrijden is inmiddels alles geregeld qua invallers.  

Wel is belangrijk om iedere invaller tijdig en vooraf te melden aan  

tc@netsmash.nl om te zorgen dat Marjolein goed kan bijhouden of alles  

goed verloopt en we geen puntenaftrek krijgen door onjuiste invaller. 

 

- Corina Resing zal aan team 3 toegevoegd gaan worden. Dit mede vanwege  

de langdurige blessure van Leonora en zo kan er ook makkelijk invallers  

gevonden worden. 

 

- Dit jaar mag er onbeperkt hoger worden ingevallen, maar wel een  

invalbeurt per speler per week. Alleen de teams in dezelfde divisie  

mogen over en weer slechts drie keer invallen. Dit geeft ons wel wat  

ruimte om alle blessures op te vangen. 

 

- wedstrijdformulieren dienen uiterlijk zondagavond 20.45 uur te zijn  

ingevoerd op de site. 

 

- graag naar redactie@netsmash.nl een berichtje sturen over de wedstrijd  

en eventueel met filmpje, foto etc. Hiermee krijgen we een levendige  

site. 

 

- alle teams hebben de code om uitslagen in te voeren 

 

- aan iedereen nogmaals het verzoek ( voor diegene die het nog niet  

gedaan heeft) om via de mail door te geven dat je maar 1 training per  

week volgt. Anders wordt je belast voor de extra training 

 

- We hebben de ambities van iedereen doorgenomen en ook van de teams.  

leuk om te zien dat iedereen ook wel een persoonlijke ambitie heeft voor  

het seizoen en ik hoop dat we alles kunnen realiseren! 

 

- Wim kwam met het idee om een groeps app te maken met alle  

competitiespelers om je af te melden voor de training. maar ook om te  

vragen of er iemand bijvoorbeeld op dinsdag gaat spelen. Ik zal deze  

maken. Indien je niet wilt laat het dan even weten. Ik ga er van uit dat  

ik alle 06 nummers heb anders meld ik me. 

 

- Ik zal proberen regelmatig op twitter een aankondiging te doen van de  

thuiswedstrijden. Het zou leuk zijn als jullie het retweeten! 



 

- Wim Mollema gaat stoppen met shuttlebeheer. Gelukkig hebben er direct  

drie vrijwilligers zich aangemeld. Piet Knoppert gaat de plastic  

shuttles regelen en Wouter Fondse en Annemarie van Haastert de veren. Ik  

ben superblij dat we deze vrijwilligers direct hebben gevonden. 

 

Over vrijwilligers gesproken we zoeken altijd mensen die ons willen  

helpen. We zijn nog steeds op zoek naar een penningmeester en wij denken  

dat het goed is dat zo wie zo er vers bloed gaat komen in het bestuur.  

Vind je dit leuk laat het me dan weten. 

 

- Sponsorkliks maken we al een aantal jaar gebruik van. Wanneer je iets  

via internet koopt, start dan eerst www.sponsorkliks.nl op. Selecteer de  

vereniging ( Badminton Duo Vereniging Veenendaal) en selecteer dan je  

winkel. De rest gaat vanzelf. Wij ontvangen dan een percentage van de  

uitgave. Voor jou is de aankoop niet duurder!! 

 

- en dan als laatste. We hebben een nieuwe sitenaam:  

www.badmintonveenendaal.nl. Hiermee hebben we een naam die beter past  

bij wat we zijn dan netsmash. netsmash.nl blijft nog wel even bestaan,  

maar wil je kijken op onze site etc maak gebruik van de nieuwe naam. 

 

Ik wens iedereen een succesvol en blessurevrij seizoen. 

 

Theo van den Bosch 

Technische Commissie 

http://www.sponsorkliks.nl/
http://www.badmintonveenendaal.nl/

