
   Nieuwsbrief      Tiel, augustus 2019 

Beste sportvriend(in), 
 
We hebben de Betuwehal weer tot onze beschikking. Bij deze de nieuwsbrief 2019/2020 en info over 
de data en speeltijden.  
 
Let op!! De speeltijden zijn veranderd!  
Wij spelen van 4/9/2019 t/m 6/11/2019 van 20:00–22:00 uur, van 13/11/2019 t/m 1/4/2020  
van 20:30-22:30 uur en van 8/4/2020 t/m 24/6/20 van 20:00 – 22:00 uur.  
Ook dit seizoen zullen alle speelavonden worden ingedeeld. 
 
De Betuwesporthal hebben wij op de volgende woensdagen gereserveerd: 
2019 september 4  11  18  25  2020 januari   8  15  22  29 
 oktober 2  09  16  23* 30  februari 5  12  19  26* 
 november  6  13  20  27   maart  4  11  18  25 
 december 4  11  18     april  1  08  15  22  29 
       mei  6  13  20  27 
       juni  3  10  17  24 
 
Tijdens de schoolvakanties* delen wij ook gewoon in van 20:30 tot 22:00 uur. Dus laten wij optimaal 
gebruik maken van de door ons gehuurde accommodatie en kom badmintonnen! 
 
Daarnaast willen wij ook weer ruimte geven aan training. Bij voldoende aanmelding zullen wij z.s.m. 
trainingen inplannen. De training kan vrijblijvend gevolgd worden op zowel basis als gevorderd 
niveau. Eventuele wensen hierin zijn altijd van harte welkom. 
Net als afgelopen jaar zijn wij voor komend seizoen ook met Thiela in overleg om te kijken of wij de 
interne competitie een verder vervolg gaan geven. De gevorderde spelers willen wij ook proberen 
een wedstrijdje tegen Thiela te spelen (helaas was dit vorig jaar niet gelukt). 
 
Evenals afgelopen seizoen hebben wij ook dit seizoen twee sponsors naast onze trouwe 
hoofdsponsor het Betuws Schildersbedrijf van Ad van Wijk. Sport-Inn Tiel en FysioFour blijven onze 
recreatieve badmintonvereniging komend seizoen ook sponsoren. In september gaat onze nieuwe 
website live, neem een kijkje. 
 
Onze Algemene Ledenvergadering staat gepland op dinsdag 17 maart 2020. 
We beginnen dit seizoen met ca. 48 leden. Wij vragen jullie om de contributie van € 110,- voor dit 
seizoen over te maken. In de maanden mei en juni 2020 zullen wij inventariseren wat wij met de 
vakantiemaanden juli en augustus 2020 zullen gaan doen. 
Graag de contributie (vóór 30 september 2019 overmaken op NL44 INGB 0000 1160 16 t.g.v. Rebati 
Tiel.  
 
Tot slot blijft Hennie van Tintelen de indeling verzorgen. Meld je tijdig af wanneer je niet kunt komen 
spelen of wanneer je om fysiek redenen een aangepast spelprogramma nodig hebt.  
 
Afmelden is verplicht en kan uitsluitend via e-mail: indeler@rebati.nl of bellen naar tel. 
0344)634228. Het liefst zo spoedig mogelijk echter uiterlijk voor woensdagmiddag 13:00 uur. 
Bij 3x indeling zonder opkomst wordt je standaard afgemeld. Je moet jezelf dan weer aanmelden. 
 
Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met één van ons of kijk op onze website 
www.rebati.nl. Rest mij nog je namens het Rebati bestuur veel badmintonplezier toe te wensen voor 
het komende seizoen. 
 
Met sportieve groet, 

http://www.rebati.nl/
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Richard Riesebeek. 


