Aan de BC Smilde

september 2013

Betreft: 2e editie Recreatieve Badmintoncompetitie N.O.N. 2013-2014
Geachte verenigingsbestuurder,
Ondanks het late startmoment was de 1e editie van de Recreatieve Badmintoncompetitie Noord Oost
Nederland (N.O.N.) vorig seizoen met voor de eerste keer een deelname van 16 teams een succes.
Alle geplande wedstrijden zijn gespeeld en de slottoernooi was bijzonder geslaagd.
Ook dit seizoen organiseren wij de N.O.N. competitie. De competitie wordt gespeeld over de maanden
oktober tot en met maart. Hiermee wordt op verzoek de periode verlengd, is het minder belastend en
beter organiseerbaar. Omdat niet altijd wekelijks wordt gespeeld is het verplaatsen naar een andere
datum als dat noodzakelijk beter uitvoerbaar.
Het motto is dat we een competitie spelen zonder allerlei regels, verplicht gebruik uitslagen software,
sancties, lange reisafstanden, geringere kosten en misschien wel het belangrijkste op de wijze zoals
we als recreatieve spelers zelf willen. De competitie is ook bedoeld voor verenigingen die niet
aangesloten zijn bij de Nederlandse Badmintonbond.
Voor het opstarten van een dergelijke competitie zijn de plannen als volgt:
- heren en mixed teams;
- teams van 3 mannen en teams van 2 mannen en 1 vrouw;
- per wedstrijd worden 6 partijen gespeeld ( 3 enkels en 3 dubbel/mix partijen);
- indien behoefte ook teams met 4 spelers;
- aanvang competitie vrijwel aansluitend na sluitingsdatum inschrijving;
- niveau 3e - 5e klasse (maximaal één speler per team niveau 1e of 2e klasse;
- een finale avond in Hoogezand (afhankelijk van het aantal inschrijvingen);
- kosten € 15,-- per team;
- vaste contactpersoon bij de deelnemende vereniging of team;
- hanteren van een minimaal reglement (tje);
- aanleveren van uitslagen per e-mail via een uitslagformuliertje;
- BC Sportief is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schades die voortvloeien
uit deelname aan deze competitie. Deelname is voor eigen risico en voor eigen rekening.
Het doel is een leuke, onderlinge, competitie te organiseren, waarbij het gemakkelijker is een team
samen te stellen en de reisafstanden worden beperkt.
Bijgaand een aanmeldingsformulier voor één of meerdere teams met het verzoek deze uiterlijk
11 oktober a.s. te retourneren. Bij voldoende inschrijving (minimaal één poule van 6 teams) zal de
competitie doorgang vinden. Wij hopen wederom met deze uitnodiging een volwaardige en leuke
competitie op te zetten, die hopelijk nog enige uitbreiding gaat krijgen en waar we met elkaar veel
plezier aan gaan beleven.
Indien er nog vragen zijn, neem gerust even contact op.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van BC Sportief
Henk Hendriks, voorzitter
hendrikhendriks@home.nl

06-21116025

