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Beste leden, 
  
Het seizoen is inmiddels alweer van start 
gegaan.  
 
Zoals eind vorig seizoen gemeld hebben wij 
als bestuur moeten doen besluiten om een 
punt te zetten achter de eerste groep jeugd. 
Dit in verband met het ontbreken van 
trainers en vrijwilligers. De tweede groep 
jeugd (vanaf 15 jaar) is nog gehandhaafd 
gebleven en zij krijgen deels nog training en 
een stukje integratie bij de senioren. 
  
 
Verruimte speeltijden 
De speeltijden voor de senioren zijn voor dit seizoen verruimd.  We starten 
namelijk al vanaf 19:30 en gaan tot 22:00 uur door.  
 
 
 
Lustrumfeest 
Bij het ter persen gaan van deze editie is ons lustrumfeest al weer geweest en hoop ik van 
harte dat iedereen er met volle teugen van heeft kunnen genieten. 
 
 
Hulp gevraagd bij Inloopavond 28 september 
Op woensdagavond 28 september organiseren we een inloopavond. In de Nieuwsklok 
van 7 september wordt in het katern “Verenigingskrant” hier aandacht 
voor gevraagd. Iedereen vanaf 15 jaar wordt uitgenodigd om een 
avondje te komen badmintonnen. We zijn nog op zoek paar vrijwilligers 
om de gasten op te vangen en beetje wegwijs te maken. Als je wilt 
helpen, graag aanmelden bij Ilse 
 
 
Met sportieve groet, 
  
Voorzitter 
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Beste leden,  
 
Ik hoop dat iedereen een fijne zomer(vakantie) heeft gehad en weer fit op de baan 
verschijnt. 
 
 
Contributie 
Met het nieuwe seizoen dient ook de contributie betaald te 
worden. Het verzoek om dit zo spoedig mogelijk te doen indien 
dit nog niet is gedaan. 
 
 
 
 
 
 
Rabobank Club Support Actie 
Ook dit jaar doen we mee aan de Rabobank Club 
Support Actie. Ben je lid van de Rabobank Hart van 
Brabant? Breng dan je stem uit op OBV vóór 27 
september. 
 
Dit kan via de Rabo App of online op 
rabobank.nl/clubsupport. Hoe meer stemmen hoe 
meer inkomsten voor OBV, dus vraag ook je familie, 
vrienden, buren om op OBV te stemmen (iedereen heeft namelijk 3 stemmen)!  
 
 
 
Algemene leden vergadering (ALV) 
Als je wil weten hoe OBV er (financieel) voor staat, kom dan maandag 
10 oktober om 19.30u naar de Algemene leden vergadering (ALV) in Den 
Donk.  
 
 

Groeten van de penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 


