
BC Bladel       september 2018 

Nieuw seizoen  

De trainingen zijn alweer volle bak aan de gang, maar de wedstrijden zullen vanaf 15 september van start gaan. 

Voor de nieuwe leden zal dit hun eerste wedstrijd zijn, erg spannend! Het eerste thuisprogramma is 22 september 

vanaf 14.45. Wij hopen op veel gezelligheid op en naast het veld. Daarnaast is de vernieuwde kantine geopend 

waar je tijdens en na de trainingen en wedstrijden een drankje en praatje kunt doen. 

Houd de website goed in de gaten voor fluit- en tafeltaken!  

Sportlink 

Sinds vorig seizoen is er een nieuwe app ontwikkeld 

voor de wedstrijden en leden. Je kunt een (nieuwe) foto 

uploaden in de sportlink app tot 15 september. Het is ver-

plicht een foto in sportlink te hebben als je wedstrijden 

speelt! Kom je er niet uit, vraag de trainer om hierbij te hel-

pen. 

Mocht je de app nog niet hebben, geen probleem en down-

load hem in de App Store of Google Play (sportlink nbb).   

Sportcafé X-Sport 

In sportcafé X-Sport, oftewel de kantine, zitten  

nieuwe eigenaren: Christian en Miriam. Deze is open 

tijdens alle trainingsavonden en (thuis) wedstrijd-

dagen. Christian en Miriam zijn bereid om eten en 

drinken op te schrijven, maar graag voor het naar huis 

gaan betalen.  

Daarnaast verkopen zij consumptiebonnen waarmee 

eten en drinken betaald kan worden. Je betaalt  

€ 20,00 euro voor 11 consumptiebonnen. Dit wil dus 

zeggen dat je 1 consumptiebon ‘gratis’ krijgt . 

Brainstormbijeenkomst  toe-

komst  BC Bladel 
23 augustus heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden over 

onze club. Hierbij waren 15 mensen aanwezig. Er is vanuit 

deze bijeenkomst een PR commissie opgericht. Velerlei 

ideeën zijn al opgeborreld, van structuur tot borging, van 

concept tot inhoud. Laat vooral je nieuwsgierige kant zien, 

en schroom niet om bij de 2e bijeenkomst aan te sluiten, op 

WOENSDAG 10 oktober, 20.00uur, sportcafé X-sport. 

Facebook 

Op facebook is een speciale groep voor de leden van BC 

Bladel: Bc Bladel Club Groep. Hierin wordt af en toe een 

berichtje geplaatst over belangrijke zaken zoals wedstrijd-

schema’s. Mis de laatste nieuwtjes niet en voeg je toe aan 

de groep! Voor overige info kun je natuurlijk ook terecht op 

de website www.bcbladel.nl 

Privacywet (AVG) 
Hier zijn we nog mee bezig. Info volgt spoedig. 

Contributie 

Eind september wordt het eerste deel van de contri-

butie afgeschreven. 


