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Beste clubleden, 
 
Het seizoen is inmiddels al weer enige weken aan de gang en de competitie voor de senioren als de junioren staat al 
weer op het punt om te beginnen. Dit jaar zijn we met de speelavond naar de woensdagavond gegaan, dit 
aansluitend op de speeltijd van de jeugd. Dit geeft de oudere jeugd de gelegenheid om alvast een voorproefje te 
nemen bij de senioren. 
Ook hebben we komend seizoen een samenwerking met BC 
Shuttelaer uit Haaren omtrent het organiseren van ons jaarlijks Open 
OBV Teamtoernooi.  
Verder staan er dit jaar diverse acties uit, maar hierover kan de 
activiteitencommissie meer vertellen. 
 
Iedereen heel veel speelplezier gewenst dit seizoen. 
 
Voorzitter  
  
 
Hallo beste badminton vrienden, 
 
De Grote Clubactie is weer begonnen. De loten mogen verkocht 
worden vanaf zaterdag 1 oktober 2016 t/m 17 november 2016.  
Probeer zoveel mogelijk loten te verkopen aan papa, mama, opa, 
oma, oom, tante, en de rest van de familie en kennissen, om voor de 
club weer wat financiële middelen binnen te halen om leuke dingen mee te kunnen doen.  
Maar liefst 80% van de opbrengst van een lot komt ten goede van de OBV. Dat is dus € 2,40 per verkocht lot! 
In 2015 werd er bijna € 7.000.000,- opgehaald door de deelnemende verenigingen! Elke koper van een lot maakt 
kans op mooie prijzen. De hoofdprijs is maar liefst € 100.000!  
 

Ook de Hart voor uw club actie is 
weer begonnen. Vanaf 4 oktober is 
bij alle leden van de Rabobank de 
stempas voor de Hart voor uw Club 
actie op de deurmat gevallen. Heb 
je een stempas ontvangen? Breng 
dan nu je stem uit op de 

Oisterwijkse badminton vereniging! Ook vrienden en 
familie mogen natuurlijk hun stem uitbrengen..! 
Ga naar http://www.rabobank.nl/hartvanbrabant en 
stem op ons! De stemperiode loopt van 4 oktober tot en met 17 oktober.  
Handige tip bij het stemmen: Vul in het zoekvenster van de stemsite bijvoorbeeld "badminton" in en je vindt direct 
onze club. Vorig jaar hebben we 36 stemmen mogen ontvangen wat overeenkwam met € 256,-. 
Rabobank Hart van Brabant stelt € 250.000 beschikbaar voor 350 verenigingen en stichtingen die zijn ingeschreven 
voor Hart voor uw Club. De verdeling van deze bijdrage bepalen de leden van Rabobank Hart van Brabant. 


