Geachte leden en oud-leden, beste jubileumgasten,
BC Weert’67 bestaat dit jaar 50 jaar. Dit jubileum hebben we gedurende het seizoen al met een
aantal geslaagde evenementen gevierd. Aan het einde van dit seizoen zal het jubileumfeest
plaatsvinden. Dit jubileumfeest wordt gevierd op:
Zaterdag 24 juni 2017 in Sporthal Boshoven vanaf 15.00 uur
In deze brief informeren we alle genodigden over de invulling van het programma. Tevens is deze
brief het aanmeldformulier (z.o.z.) voor de dagactiviteit, voor het feest en eventueel om je als
vrijwilliger aan te melden om te helpen op deze feestelijke dag.
Tombolatoernooi
Badminton is waar onze vereniging om draait, dat is wat we graag doen en dat is wat ons allen bindt.
Daarom organiseren we een spectaculair jubileumtoernooi. Door middel van wedstrijden op tijd, een
speciale puntentelling, een actieve rol van tellers en de speling van het lot, zullen we met alle
deelnemers een tombola-mixtoernooi spelen die zal leiden tot single finales in verschillende
categorieën. Deze single finales worden gespeeld tussen de twee deelnemers met het hoogste
puntenaantal in hun categorie. In alle categorieën vindt zowel een heren- als damesfinale plaats. De
winnaars in de categorieën worden gekroond tot jubileumkampioenen.
De tombolawedstrijden worden gespeeld van 15-17u. De finales worden aansluitend gespeeld tussen
17-18u. De winnaars in de categorie clubkampioenen spelen om 18u in een echt titelgevecht om de
titel ‘All time champion’. Alle winnaars worden tijdens de feestavond gehuldigd. Tijdens het toernooi
zal de kantine geopend zijn, zowel voor spelers als publiek. Vanaf 18u zal een frietkar aanwezig zijn
bij de kantine. Hier kan iedereen die aanwezig is gebruik van maken. Voor de jubileumgasten die al
een avondmaaltijd achter de rug hebben zal er koffie met vlaai zijn. Alle consumpties worden
afgerekend met de munten van de vereniging. Deze kunnen worden gekocht bij een uitgiftepunt en
worden betaald met de pinpas. Cash willen we voorkomen.
Reünie
Als vereniging willen we ook oud-leden graag nog eens verwelkomen en spreken. We zouden het
leuk vinden als oud-leden daarom ook op deze feestdag aansluiten. Oud-leden zijn van harte welkom
en kunnen zich ook inschrijven voor deelname aan het programma op deze feestdag. Op
verschillende locaties in en om de sporthal zullen herinneringen worden opgehaald. Voor de gasten
zijn ook jubileumboekjes beschikbaar, speciaal ontwikkeld ter gelegenheid van het jubileum. Tevens
is de hal open en kan er worden gebadmintond (tot 22u) voor degene die het niet kan laten.
Feestavond
Het jubileumfeest start officieel om 20u en wordt ingeluid met korte toespraak. Aansluitend zal
Saskia Beuten, lid van onze vereniging, met haar coverband een liveoptreden verzorgen. Direct na
het optreden vindt de prijsuitreiking plaats van het jubileumtoernooi. Zodra de kampioenen zijn
gehuldigd, zal DJ Spotify het podium overnemen en het feest verder begeleiden. Uiteraard zal er
gelegenheid zijn tot een goed gesprek. Een vuurkorf met marshmallows zal jeugdkamp herinneringen
ophalen. Tijdens het feest blijft de frietkar open, zodat iedereen een lekkere snack tot zich kan
nemen op het moment dat daar behoefte voor is. Uiteraard zal het ook aan drank niet ontbreken.
Ook tijdens het feest worden uiteraard alle consumpties betaald met onze eigen clubmunten.

Tot slot
Het is een feestdag voor iedereen die lid is (geweest) van onze vereniging. Uiteraard zijn gezinsleden
ook welkom. We willen maximaal flexibel zijn, maar aanmeldingen zijn essentieel voor een goede
organisatie. Daarom sluit de inschrijving per 1 juni 2017.
Deze uitnodiging wordt verspreid naar de huidige leden en oud-leden. Mochten we toch oud-leden
zijn vergeten, dan kan de uitnodiging met diegene worden gedeeld en deze persoon kan zich
uiteraard gewoon aanmelden.
Dit formulier kan worden ingeleverd bij Nick Yzermans, Ron Adriaans, Onno Kooijman, Naomi
Pattinaja of Harry Wang en uiteraard ook digitaal via mailadres: jubileumbcweert67@gmail.com
Als commissie willen wij er met alle leden en oud-leden een mooi jubileumfeest van maken. We
hopen dan ook op zoveel mogelijk aanmeldingen. Wij kijken enorm uit naar deze feestelijke dag voor
onze prachtige vereniging waar we met zijn allen trots op mogen zijn.
Met vriendelijke groet,
De jubileumcommissie en het bestuur van BC Weert’67
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanmeldingsformulier Jubileumfeest
Naam lid/oud-lid:
Ik neem ….. gasten mee (waarvan ..… kinderen tot 15 jaar)
Mailadres:
Mobielnummer:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deelname Tombola Toernooi

ja / nee

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avondeten bij frietkar tussen 18-20

ja / nee

Feestavond

ja / nee

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik wil graag meehelpen om deze feestdag tot een succes te maken. Ik ben daarom beschikbaar als
vrijwilliger voor:
o
o
o
o
o
o

Versieren kantine op vrijdag
Muntuitgifte en administratie
Bediening achter de bar (flesjes)
Glazen ophalen
Opruimen op zondag
Maakt niet uit, ik help graag waar nodig

