Shuttleflits februari
Helaas is de situatie omtrent het coronavirus intussen weinig verbeterd. Hopelijk maakt ieder van
jullie het ondanks deze omstandigheden toch nog goed. Via deze shuttleflits willen we jullie op de
hoogte stellen van wat er momenteel speelt binnen de club.

Activiteiten
Door de huidige situatie zijn wij als club genoodzaakt om naast de reguliere speelmomenten ook de
extra activiteiten op een laag pitje te zetten. Dit betekent dat de volgende voorjaarsactiviteiten
voorlopig uitgesteld en mogelijk voor dit jaar geannuleerd worden. Het gaat hier om:
•
•
•
•
•
•

Jeugdclubkampioenschappen
Droplob
Kind-oudertoernooi
Koningsspelen
Jeugduitje
Vrijwilligersuitje

We hopen dat we na de zomervakantie weer wat meer mogen. Gezien het 50-jarige jubileum van de
club, hopen we ondanks dit rustige jaar toch nog groots te kunnen afsluiten, zowel voor onze
junioren als senior-leden!

Competitie 2020-2021
Voorheen was besloten dat de competities van seizoen 2020-2021 tot nader order werden uitgesteld
in verband met de geldende maatregelen. Inmiddels is het bekend dat de competities in zijn geheel
zijn afgeblazen. Dit is natuurlijk erg jammer voor al onze fanatieke leden die onze club regionaal op
de kaart zetten. Dit leek op het begin ook nog eens aardig goed te gaan.
Zo behaalde ons team in de 8e divisie in september en oktober in 3 wedstrijden de winst tegen BC ’t
Pupke, BC ’t Veertje en BC ‘67 Veghel! Daarnaast mogen we enorm trots zijn op ons U15-team dat in
4 tweemaal heeft gewonnen, namelijk van BV Reeshof en BC ’67 Veghel. Daarnaast hebben ze in een
spannende wedstrijd gelijk gespeeld tegen Geldrop en wist enkel BV Oss ze te sterk af te zijn.

Competitie 2021-2022
Intussen wordt het tijd om na te gaan denken over het seizoen 2021-2022. Vanuit het clubbestuur
dan ook de vraag: Zijn er teams die het volgende seizoen willen spelen?
Om leden tijdig in te kunnen schrijven, willen we de aanmeldingen voor zowel de junioren als
senioren voor maart 2020 binnen hebben. Voor de recreantencompetitie geldt de zomervakantie
als deadline.
Interesse om uit te komen voor onze club? Mail dan naar clubbestuur@bcdrunen.nl en geef aan met
wie je als team meedoet.

Algemene ledenvergadering
In de eerste instantie stond de vergadering gepland op 21 februari 2021. Gezien de huidige
omstandigheden kunnen we niet realistisch verwachten dat de ALV op deze datum fysiek kan
plaatsvinden. Natuurlijk zijn er verschillende opties die we kunnen benutten: Uitstellen, een grotere
(sport)zaal afhuren, digitaal of buiten; noem maar op. Echter blijven we verplicht om binnen de
eerste zes maanden van 2021 de ledenvergadering te houden.
Aangezien de ALV voor jullie – de leden – bedoeld is, horen we graag van jullie hoe de ALV binnen de
geldende maatregelen ingevuld zou moeten worden. Ook dit kunnen jullie mailen naar
clubbestuur@bcdrunen.nl.

50-jarig jubileum
Het jubileumjaar is dan eindelijk aangebroken, echter helaas in een aparte tijd. Intussen is de
feestcommissie groot genoeg en kan er nagedacht worden over de invulling van de
jubileumactiviteiten! Binnenkort wordt er met degenen die zich aangedragen hebben contact
opgenomen om (digitaal) de over de opties te gaan brainstormen. Mocht je jezelf nog niet
aangedragen hebben als lid, maar toch nog goede inspiratie hebben? Neem dan contact op met het
clubbestuur, dan nemen we jouw idee graag mee of nodigen we je graag uit om mee te denken!

Contributie
Aangezien we nog steeds niet kunnen spelen, hebben we besloten om voor zowel januari als februari
geen contributie te innen. Vanaf maart zullen we pas weer contributiegelden gaan incasseren zodra
er weer in wat voor hoedanigheid dan ook gespeeld kan worden. Dit betekent namelijk dat vanaf dat
moment de zaalhuur ook weer gaat lopen.
We hopen dat we elkaar weer zo snel mogelijk in de zaal kunnen treffen en als vanouds gezellig
kunnen gaan spelen!
Blijf gezond,
Het clubbestuur

