
Etentje  
Om jullie te bedanken voor jullie inzet voor onze wafelverkoop, 
organiseerden we op 16 september een fietstocht en etentje.  

Helaas brachten de weergoden ons aan het twijfelen en besloten we het 
fietsen te laten vallen. We lieten het echter niet aan ons hart komen en 
genoten extra van het etentje.  

Hopelijk kunnen we bij een volgende editie wel op mooi weer rekenen!   

Nieuwjaarsreceptie  
Om de start van 2018 te vieren, willen wij jullie allen graag 
uitnodigen op vrijdag 12 januari om 20u in de publieksbar van 
Studio 2 bij Videohouse. 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij aan het begin van het nieuwe jaar, 
een nieuwjaarsreceptie. We starten die avond met de algemene 
ledenvergadering. Nadien is er tijd om samen met een hapje en een drankje 
gezellig bij te babbelen.  Zet deze datum dus alvast in je agenda!  
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Nieuwsbrief Zoeff 
NIEUWSBRIEF 5 NOVEMBER - DECEMBER 2017

1 november 2017 
Allerheiligen zaal 

gesloten  

19 november 2017 
Recreantentornooi 

Pluimke klop 
Huldenberg  

26 november 2017 
Recreantentornooi 

Rita Serveert 
Kontich  

26 november 2017 
Clubontmoeting 

B52’s 
Steenokkerzeel 

 15 december 2017  
Afsluiting voor-
inschrijvingen 

25 december 2017 
 Kerstmis - sporthal 

gesloten  

1 januari 2018 
Nieuwjaar - sporthal 

gesloten  

12 januari 2018 
nieuwjaarsreceptie 



Nieuwe sportjaar 
Bij de start van een nieuw jaar, hoort ook de start van een nieuw sportjaar. Om dit administratief vlot 
te laten verlopen, vragen we jullie om jullie lidgeld voor 2018 al in 2017 te betalen. Leden die ons 
hierbij willen helpen, belonen wij graag.  

Gelieve jullie inschrijvingsgeld te storten op BE54 9796 5794 0897 met vermelding van je naam.  

Afspraken 
BC Zoeff is een kleine club die zijn leden de kans geeft om met iedereen samen te spelen, ongeacht 
het niveau. Binnen onze club gelden ook enkele afspraken. We zetten ze graag nog even op een rij 
voor jullie.  
- De zaal wordt door de eerste aanwezige leden samen met een bestuurslid klaargezet. Op het einde 
van de speelavond helpen alle aanwezigen bij het opruimen van het materiaal.  
- Recreatief badminton = FairPlay! D.w.z. elkaar succes wensen bij aanvang en elkaar na de match de 
hand drukken. Na ieder punt wordt de shuttle aan de persoon in het juiste opslagvak gegeven.  
- Er worden pas enkelmatchen gespeeld wanneer hiervoor voldoende terreinen beschikbaar zijn.  
- Bij een hoog aantal aanwezigen, worden er maar 2 sets gespeeld i.p.v. 2 winnende sets. Hierdoor kan 
er sneller gewisseld worden.  
- Na afloop van een match verlaten de spelers het veld zodat deze plaatsen kunnen ingenomen 
worden door wachtende spelers. 

Betaling voor 15/12/2017 Betaling na 15/12/2017

1ste lid 90 euro 95 euro

2de lid (wonend op 
hetzelfde adres) 80 euro 85 euro

3de lid (wonend op 
hetzelfde adres) 70 euro 75 euro

Kinderen (- 12 jaar) 50 euro 55 euro 
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JARIGE ZOEFFERS NOVEMBER - DECEMBER  
Patricia J.  4 november  

Dirk D.V. 6 november 

Ulrik 6 november 

Sindy 14 november  

Jan P. 20 november 

Wannes 21 november   

Céline 24 november  

Patricia S. 28 november  

Fenne 4 december 

Nicolas B. 24 december   

Tom 27 december  

Mia 30 december  


