Nieuwsbrief September 2018
Beste Badmintonners,
Het nieuwe seizoen 2018-2019 is al weer een week onderweg. In deze
nieuwsbrief veel informatie van activiteiten die al op korte termijn zullen
plaatsvinden. Maar ook een oproep aan alle leden om eens na te denken om
een aantal vertrekkende bestuursleden op te volgen.

Bestuursleden gezocht!
Een aantal bestuursleden hebben aangegeven dit jaar te stoppen met hun
taak. Dit betekent dat in de komende ALV er verschillende vacatures zijn te
vervullen.
De te vervullen functies zijn: Voorzitter, penningmeester, jeugd en algemeen
bestuurslid. Lijkt het je wat om een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van
jouw vereniging, neem dan eens vrijblijvend contact op met een van de huidige
bestuursleden. Zij kunnen je van alles vertellen hoe leuk, leerzaam en dankbaar dit
is.

Start-toernooi 28 september 2018
Op vrijdag 28 september organiseert de toernooicommissie een starttoernooi voor alle volwassenen en oudste jeugd.
Dit start-toernooi is bedoeld voor MIX-koppels en je wordt ingedeeld op
sterkte. Het beloofd een gezellige avond te worden vol met spanning en sportieve
uitdaging. Op het bord hangt een inschrijflijst, of meld je aan via
competitie@nerash.nl.

Grote Club Actie 2018
Ook dit jaar doet Nerash weer mee aan de Grote Club Actie. De lotenverkoop
hiervoor start op 15 september.
Alle jeugdleden krijgen een boekje met loten mee naar huis gekregen waarmee ze,
zonder contant geld, loten kunnen verkopen. Volwassen leden kunnen een
steentje aan de vereniging bijdragen door een los lot te kopen bij Rob.
Jeugdleden maken kans op mooie prijzen zoals gratis entreekaartjes of
sportclinics, kijk hiervoor op kids.clubactie.nl.
Van de opbrengst van elk lot gaat 80% terug naar de vereniging. Dus doe je best
om zoveel mogelijk loten te (ver)kopen! Voor jeugdleden die meer dan 20 loten
verkopen is er een verrassing.

Open Speelavonden 17 en 21 september 2018
Badmintonclub NERASH in Bergschenhoek houdt op maandag 17 en vrijdag
21 september open avond in het kader van de Nationale Sportweek 2018.
Iedereen, jong en oud, die eens gratis en geheel vrijblijvend een shuttle wil
slaan, is welkom in sporthal De Ackers in Bergschenhoek.
Op maandag 17 september en vrijdag 21 september kan iedereen van 19 jaar en
ouder vanaf 20.00 langs komen voor informatie of direct meespelen. Op vrijdag 21
september speelt de jeugd tot 12 jaar om 18.00 uur en de jeugd vanaf 12 jaar om
19.00 uur. Wil je direct meespelen kan dat ook, voor rackets en shuttles wordt
gezorgd.
Dus verwelkom de nieuwe leden, neem ze mee de baan op en laat zien hoe
gezellig het is bij NERASH!

Rabobank Clubkas Campagne
Dit jaar geen fietstocht van de Rabobank, maar een nieuwe actie: De
Rabobank Clubkas Campagne.
Leden van Rabobank Zuid-Holland Midden ontvangen voor de stemperiode een unieke
stemcode. Van dinsdag 2 oktober tot en met vrijdag 19 oktober 2018 brengen zij via de
stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe
dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde
vereniging mogen worden uitgebracht.

Pasavonden NERASH Shirts 10 en 14 september
Er zijn binnenkort weer pas-avonden voor de volwassen Nerash-leden die
een Nerash-shirt willen bestellen (wanneer je competitie speelt is het
Nerash-shirt verplicht tijdens de wedstrijden).
Er zijn shirts in dames- en herenmaten. En er is de keuze uit een ronde hals, Vhals (beide € 15,-) en polo-kraag (€ 20,-). Op de voorkant staat het Nerash-logo.
De pas-avonden zijn op:
maandag 10 september en vrijdag 14 september
20.00 – 21.00 uur, in de sporthal, bij Karin van Nikkelen Kuijper
Nerash-shirts jeugd
Als je je Nerash-trainingsshirt wilt omruilen voor een grotere maat, dan kun je een
mailtje sturen naar: jeugd@Nerash.nl. Hierin graag vermelden:
je voornaam, achternaam, welke maat je wilt, en welke maat shirt je inlevert.

Club Van 100
De Club van 100 heeft dringend nieuwe leden nodig.
Wat is de club van 100? Dit zijn bedrijven, ondernemingen of particulieren die de club een warm
hart toedragen en voor 3 jaar EUR 100,= overmaken aan NERASH.
In ruil hiervoor kan het betreffende Club van 100 lid een logo op het trainings- en competitie shirt
van de jeugd laten plaatsen. Kan er 1 maal per jaar in de nieuwsbrief een korte promo
opgenomen worden. En zal op de site het Club van 100 lid gemeld worden. Dus tegen een
geringen bijdrage per jaar veel naamsbekendheid. Vragen hierover? Neem contact op met de
penningmeester: penningmeester@nerash.nl

RCZ Najaarscompetitie
De teams voor de RCZ najaarscompetitie zijn ingedeeld en ingeschreven.
Als je nog niet weet in welk team je zit, of dat bent vergeten, kijk op het prikbord waar de
teamindeling is opgehangen. Voor vragen competitie@nerash.nl

