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Agenda Algemene ledenvergadering B.C. Bakel
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal
worden op woensdag 18 maart 2015 in “De Kolk” aan de Beekakker 13 te Bakel.
Na afloop van de vergadering is er nog gelegenheid tot spelen.
Tijdens de jaarvergadering is er geen mogelijkheid tot spelen.
De aanvang van de vergadering is: 20:15 uur.
De agenda omvat de volgende punten.
1. Opening voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 2014
4. Jaarverslagen 2014
a. Secretaris
b. Technische commissie
c. Jeugdcommissie
d. Badminton overdag commissie
e. Dinsdagavond badminton
5. Financieel verslag van de penningmeester
6. Verslag kascommissie
De kascommissie bestaat uit de volgende personen:
Jorg Kerkhof, Piet van Ansem en Ida Rutten
7. Verkiezing kascommissie
Pauze
8. Begroting 2015
9. Contributie 2015
10. Activiteiten 2015
a. Kienen 14, 19, 21, 26 en 28 april
b. Clubkampioenschappen 3,10 en 17 juni
c. Clubdag 20 juni
d. Streetrock
e. Flashmob Kermis 5 september
f. Technische commissie
g. Jeugdcommissie
e. Badminton overdag commissie
11. Bestuursverkiezing:
Annelies Looijmans is aftredend en niet herkiesbaar
Het bestuur draagt Fanny Klerx-van Mierlo als kandidaat bestuurslid
Jochem v.d. Bogaard is aftredend en herkiesbaar
12. Rondvraag
13. Sluiting voorzitter
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De statuten bepalen dat voor het nemen van rechtsgeldige besluiten 20% van de
stemgerechtigde leden aanwezig moet zijn. Stemgerechtigd zijn de leden, die voor of op 1
januari 2014 de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.


Artikel 8 lid 3 van de statuten:
De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie genoemd, de overige functies
worden door de bestuursleden in onderling overleg verdeeld.

Kandidaatstelling:
Voor vacatures in het bestuur worden door het bestuur kandidaten voorgedragen. De leden
hebben het recht tegenkandidaten te stellen.
De namen van de kandidaten, die door de leden worden gesteld, dienen onder overlegging van
een lijst van handtekeningen van tenminste 10 stemgerechtigde leden, die de betrokken
kandidatuur steunen, te worden ingediend bij de secretaris. Uiterlijk tot aan het agendapunt
waarop de bestuurs-vacature aan de orde wordt gesteld.
Aftredingrooster bestuur BC Bakel
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Penningmeester en kortst zittend lid
Secretaris en langstzittend lid
Voorzitter
Penningmeester en kortst zittend lid
Secretaris en langstzittend lid
Voorzitter

Tot ziens op de jaarvergadering,
Bestuur BC Bakel
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Notulen jaarvergadering 26 maart 2014
Aanwezig: 35 leden: J. Verbakel, J. Kerkhof, M. v/d Bogaard,
J. v/d Bogaard, F. Jansen, C. Loos, I. Rutten, R. Kanters,
M. van Heugten, M. van Mierlo, E. van Mierlo, J. Maas,
M. van Hout, R. Schaap, P. van Ansem, B. van Ansem,
K. Lenssen, R. Rops, T. Claassen, H. v/d Berg, D. Martens,
N. v/d Velden, J. Keijzers, J. Verbakel, P. ter Hoeven,
C. van Duijnhoven, R. van Gog, G. Gojsza, L. v/d Linden,
T. van Tiel en voltallig bestuur.
Afwezig m.k.: S. van Doornen, C. Claassens, H. van Hoorn, C. Hoogendoorn, S. Vereijken,
C. Spaan, F. v/d Reek en I. v/d Berg
Locatie:
De Kolk te Bakel
Aanvang: 20.15 uur
1. Opening voorzitter
Tom opent de vergadering met de mededeling dat in de uitnodiging een fout staat n.l. dat
het bestuur Jochem en Wim voordraagt i.p.v. draagt.
We hebben dit jaar geen jubilarissen. Ronald Kas stopt bij de TC en Karin met ondersteunen
bij het kienen en krijgen hier beide een attentie voor. Het ledenaantal is redelijk stabiel rond
120 a 125 leden. Dit jaar organiseren we voor het eerst een clubdag voor senioren en jeugd
gezamenlijk, de uitnodigingen liggen klaar. Daarnaast is het nog mogelijk om in te schrijven
voor het GeBak-toernooi. Afgelopen jaar zijn er 2 jeugdteams kampioen geworden.
Dinsdagochtend evenals dinsdagavond lopen naar tevredenheid. Voor de dinsdagavond zit
het 4e nieuwe lid eraan te komen, bij 8 zitten we kostendekkend. Financieel brengt Tom o.a.
subsidie ontwikkelingen, extra inkomsten Street Rock en Kienen onder de aandacht. Tom
sluit af met het feit dat we 2 jaarlijks internoverleg hebben tussen bestuur, JC en TC.
2.

Ingekomen stukken
Geen

3.

Notulen jaarvergadering 20 maart 2013
OK. Er wordt voor gesteld om in het vervolg 1 exemplaar in de hal te leggen.

4.

Jaarverslagen 2013
Allemaal OK

5.

Financieel verslag van de Penningmeester
Er is een vraag over de ongevallen en WA verzekering?  antw.: zijn we verplicht.
Afsluiting positief met € 689,-. Vragen over clubkleding m.n. richting jeugd. Momenteel is
de JC wat opties aan het bekijken. We willen dit financieel ook anders inrichten. Er wordt
nog voorgesteld om te kijken naar borduren m.b.t. het logo, ligt in De Rips.

6.

Verslag kascommissie
Door verkeerde registratie is Jorg er deze keer niet bij geweest, blijft nog 1 jaar in
commissie.
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Hein v/d Berg neemt het woord en geeft aan ze m.n. rondom de kosten van de shuttles e.a.
bekeken hebben. In 2013 is het aantal verdubbeld, maar een deel komt nog uit 2012 en
daarnaast zijn ze per doos € 5,- duurder geworden. Mogelijk komen er andere shuttles voor
in de nieuwe HBB-sporthal. Zag er verder zoals gewoonlijk goed uit. Bestuur is hiermee
gedechargeerd.
7.

Verkiezing kascommissie
Naast Jorg Kerkhof en Piet van Ansem maakt Ida Rutten de commissie weer compleet en
vervangt Michaëla van Mierlo.

8.

Bestuursverkiezing
Piet en Karin vormen de stemcommissie.
Jochem van den Bogaard wordt met 34 stemmen voor en 1 ongeldig nieuw bestuurslid en
Wim Loos wordt de nieuwe voorzitter met 32 stemmen voor, 2 blanco en 1 ongeldig.
Vervolgens neemt Peter het woord en bedankt Tom voor zijn rol als bestuurslid.
In 2006 kwam Tom in het bestuur en heeft de laatste 3 jaar de rol van voorzitter bekleed.
Tom is altijd positief kritisch bezig. Heeft als voorzitter m.n. veel tijd in gemeentelijke zaken
als subsidiebeleid, beheer sporthal, kadernota sport enz. gestoken.

9.

Begroting voor 2014
Inschrijving bij de HBB is onduidelijk, dit zou hoger moeten zijn.  Annelies zoekt dit uit.
Daarnaast wordt er aangegeven om kosten van de shuttles hoger te begroten.

10. Vaststelling contributie
Geen verandering.
11. Activiteiten 2014
a. Verzorging sanitaire voorzieningen Street Rock 12 en 13 juli.
Een aantal enthousiaste leden geven zich spontaan op
b. T.C. April GeBak toernooi.
Mei clubkampioenschappen.
Juni Clubdag gezamenlijk jeugd en senioren en mogelijkheid om introducé mee te
brengen.
Tot slot een oproep om mee te doen aan de competitie.
c. J.C. Nieuwjaarstoernooi, carnaval, 7-3 geslaagd teamtoernooi gehad
met 22 teams van diverse verenigingen
clubkampioenschap op 24-5, jaar afsluiting en St. Nicolaas. 5 jeugdleden nemen deel aan
de centrale training van de HBB en we hebben dit jaar 3 competitie teams w.v. 2 combinatie
met Mierlo.
B.O.C. Tot 2 a 3 banen bezet. Gezelligheid en koffie van Mies
horen erbij. Afgelopen jaar zijn er 2 nieuwe leden bijgekomen.
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12. Rondvraag
Theo Claassen: Wat is de bedoeling van training voor de senioren?
Antw.: Mark heeft in september aangegeven wegens drukte minder te willen trainen. De TC polst
bij de leden hoe het zit met de behoefte om getraind te worden.
Jan Keijzers: Kunnen we tijdens de jaarvergadering een halve hal een half uur extra hebben.
Annelies geeft aan dat dit per direct geregeld is.
Piet van Ansem: Aansluitend op Jan haal de huur tussen 20.00 en 21.30 er uit.
13. Afsluiting
Mede omdat Karin stopt met het kienen hebben we behoefte aan nieuwe mensen. Betsie blijft
beschikbaar en daarnaast willen Carola Loos en Peggy ter Hoeven wel mee helpen.
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Jaarverslag secretaris 2014
Het bestuur bestond dit jaar uit de volgende personen:
Voorzitter / TC:
Wim Loos
Penningmeester:
Annelies Looijmans
Secretaris / JC:
Peter Hagens
Vice-voorzitter:
Jochem v/d Bogaard
Lid:
Mandy Strijbosch
Het leden aantal bedraagt 121 per 01-01-2014 en 114 per 31-12-2014

04 februari 2014

Maandag 13-1 huldiging van kampioenen 2 jeugd teams.

Jochem gaat taken rondom communicatie op zich nemen.

Bakelleeft heeft ons benaderd om e.a. mee op te pakken.
22 april 2014

Annelies heeft aan gegeven te stoppen na dit jaar, Mandy neemt taken over.

BC Bakel gaat assisteren bij evenement van Bakelleeft.

Team 1 senioren is kampioen geworden.

Ledenadministratie ligt bij Mandy, bij haar rechtstreeks wijzigingen melden.

TC en JC verslagen mailen naar gehele bestuur, efficienter vergaderen.

Afspraak om half jaarlijks binnen bestuur de financien te bespreken.
16 juni




2014
Nieuwe inschrijfformulier is klaar.
Ereleden in beeld.JC na vakantie weer terug naar 18.30 uur, 18.15 blijkt te vroeg.
Jochem volop bezig om BC Bakel op de kaart te zetten op facebook.

04 september 2014

Wim is nieuw bestuurslid binnen de kiencommissie.

Actie om website verder te verbeteren.

Jeugd gaat aan de slag met grote clubactie, opbrengst gebruiken om de clubshirts zo
gunstig mogelijk aan te bieden.
17 november 2014

Team 1 is aangemeld m.b.t. huldiging sportkampioenen 12-1-2015.

Bij jeugd zeker 2 team’s die grote kans maken op kampioenschap.

Na plots vertrek van Mark is Wim gestart met trainen van de jeugd.

Nieuwe clubshirts worden volop gebruikt, collectief bij bestellen 2 keer per jaar, eind
januari en eind september.

Op zoek naar nieuw bestuurslid, bij voorkeur competitiespeler.

Peter Hagens
Secretaris BC Bakel
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Jaarverslag Technische Commissie 2014/2015.
GeBaktoernooi/uitwisseling BC Gemert.
Om de band tussen BC Gemert en onze vereniging te versterken is ook dit verenigingsjaar
geprobeerd om het GeBaktoernooi te organiseren. Daartoe zijn twee pogingen ondernomen en wel
op 12 april en 9 november 2014. Omdat zowel bij BC Gemert als bij onze vereniging de
belangstelling te gering was om aan dit toernooi deel te nemen, heeft dit geen doorgang gevonden.
Jammer. Het niet doorgaan van het toernooi heeft uiteindelijk geresulteerd in een uitwisseling
tussen beide clubs die op maandag 26 januari 2015 heeft plaatsgevonden in sporthal Molenbroek in
Gemert. Aan deze uitwisseling hebben uiteindelijk 8 leden van onze vereniging deelgenomen.
Ondanks deze beperkte deelname is de uitwisseling bijzonder prettig verlopen en na afloop werden
we getrakteerd op een consumptie en enkele borrelhapjes. Een activiteit die voor herhaling vatbaar
is waarbij het de volgende keer aan onze vereniging is om BC Gemert uit te nodigen.

Team 1 kampioen in de hoofdklasse van de HBB.
Als TC zijn wij samen met enkele leden van het bestuur aanwezig geweest bij de laatste
competitiewedstrijd van team 1 op 17 april 2014. Dit vanwege het feit dat dit team door een
winstpartij het kampioenschap binnen kon halen. De meegebrachte bloemen en cadeautjes konden
na afloop volkomen terecht worden uitgereikt omdat team 1 er inderdaad in slaagde om het
kampioenschap binnen te halen, door met 5:3 te winnen van de tegenstander. Op dit
kampioenschap hebben wij samen met het team het glas geheven.

Clubkampioenschappen.
De clubkampioenschappen zijn gehouden op drie woensdagavonden en wel op 14, 21 en 28 mei
2014. Het aantal deelnemers/sters, zowel in de competitie- als de recreantenklasse, was hoog. De
eerste avond zijn de enkelspelen gespeeld terwijl op de tweede en de derde avond de dubbelspelen
en de gemengd dubbelspelen zijn gespeeld. In tegenstelling tot andere jaren zijn de dubbels ook bij
de competitiespelers samengesteld door de TC. Om de uiteindelijke titels is, mede op basis van het
gegeven dat de teams goed aan elkaar gewaagd waren, fel gestreden. Voor de uitslag van de
clubkampioenschappen wordt verwezen naar de site van de club. Het was wederom een geslaagd
toernooi.

Inschrijving HBB-competitie 2014/2015.
Op basis van de inschrijvingen zijn na veel puzzelwerk drie teams geformeerd, waarvan er twee in
de hoofdklasse spelen en een in de 2e klasse. In eerste instantie zijn er nog problemen ontstaan met
de bond omdat team 1 door het behalen van het kampioenschap had moeten promoveren naar de
topklasse. In overleg met de bond en op basis van een aanpassing van de samenstelling van de
teams is dit probleem uit de wereld geholpen.
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Uitwisseling met BC Geldrop.
De jaarlijkse uitwisseling met BC Geldrop was op 11 juni 2014, waarbij het deze keer aan BC
Geldrop was om naar Bakel af te reizen. Uiteindelijk hebben 10 recreanten van BC Geldrop aan de
uitwisseling deelgenomen. Zoals elke keer is deze uitwisseling weer in een bijzonder prettige sfeer
verlopen.
Clubdag.
Op basis van het besluit van het bestuur om in 2014 een clubdag te organiseren waaraan door alle
leden van de vereniging, jong, oud, actief of minder actief, kon worden deelgenomen, is voor de
organisatie van de clubdag een commissie ingesteld bestaande uit leden van het bestuur, de
technische commissie en de jeugdcommissie. Omdat het de eerste clubdag was in de historie van de
vereniging is besloten om het spelen van badminton te combineren met een barbecue. De clubdag
verving daarmee ook de jaarlijkse feestavond.

De clubdag, die op zaterdag 14 juni 2014 is gehouden, begon met een badmintonteamtoernooi
bestaande uit teams samengesteld uit senioren- en jeugdleden. Dat de samenstelling van de teams
goed was gekozen bleek uit het feit dat zij heel goed aan elkaar gewaagd waren. Ondanks de
fanatieke instelling van een aantal deelnemers, verliep het toernooi in een goede sfeer. Zowel de
jeugdleden als de senioren hebben hier veel plezier aan beleefd.

Aansluitend aan het toernooi werd er gebarbecued op de groenvoorziening bij de sporthal. Aan de
barbecue konden alle leden, dus ook degenen die niet aan het toernooi hebben deelgenomen,
deelnemen. De barbecue was prima verzorgd en verliep in een prima sfeer. Het was gewoon erg
gezellig. Een activiteit die op basis van de positieve reacties voor herhaling vatbaar is.

Start activiteiten na de zomervakantie.
Na de zomervakantie zijn eind augustus 2014 de activiteiten van de club weer opgestart, zowel op
de dinsdag als de woensdag. Vooruitlopende op de start van de HBB-competitie medio september,
zijn de trainingen van de competitiespelers begin september weer begonnen.

Grote Clubactie.
Om de aanschaf van nieuwe clubshirts te kunnen bekostigen is door de vereniging voor de eerste
keer in de historie deelgenomen aan de Grote Clubactie. De opbrengst van deze actie, waarbij 300
loten zijn aangeschaft, heeft er samen met een bijdrage van Garage Strijbosch uiteindelijk in
geresulteerd dat aan alle leden, voor zover zij hier belangstelling voor hadden, tegen een
gereduceerd tarief een clubshirt kon worden aangeboden.
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Trainer stopt er mee.
Op basis van het gegeven dat Mark minder training wilde gaan geven is in overleg met het bestuur
en Mark ingezet op een aangepast trainingsschema. Inzet hierbij was dat Mark de jeugd zou blijven
trainen en de senioren aan het begin van de competitie de eerste zes weken training zou geven en
vervolgens een keer per maand. Ondanks deze afspraken heeft Mark uiteindelijk aangegeven
helemaal met trainen te willen stoppen. Inmiddels wordt naarstig gezocht naar een vervangende
trainer, die zowel de jeugd als de senioren kan trainen op het huidige spelniveau.

Laddercompetitie.
Op 12 november 2014 is weer gestart me de laddercompetitie. Inmiddels heeft ook de tweede
sessie hiervan plaatsgevonden met als resultaat dat de opkomst weer groot genoemd mag worden.

Nieuwjaarstoernooi.
Het Nieuwjaars toernooi werd gehouden op 7 januari 2015. Mede op basis van het gegeven dat de
leden elkaar het beste voor het nieuwe jaar toe willen wensen, was de deelname aan het toernooi
wederom groot. Het was jammer dat de techniek ons bij de laatste ronde van het toernooi in de
steek liet.

Vergaderingen TC.
De vergaderingen van de TC zijn gehouden op 10 april, 3 juli, 25 augustus en 20 november 2014.
Buiten de bovenomschreven onderwerpen zijn in de TC onder andere nog de volgende onderwerpen
aan de orde geweest:


Ledenaantal/zorgen over terugloop ledenaantal;



Shuttle gebruik en verbruik;



Begroting 2014;



Communicatie in- en extern/opstellen communicatieplan;



Beheer website/actueler en beter;



Contact dag- en weekbladen;



Actuele ledenlijst;



Opzetten jaarkalender;



Deelname sportdag Willibrordusschool 10 juli 2014.

Bakel, 26 januari 2015,
TC BC Bakel,
Wim Loos, Remco Rops, Erik van Dommelen, Jan Keijzers en Martien van Heugten.
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Jaarverslag Jeugdcommissie 2014

Samenstelling:
voorzitter
lid
lid
lid
lid
lid
lid

Ron v Gog
Jolanda Verbakel
Peter Hagens
René Lodder (gestopt juli 2014)
Angela vd Berg (gestopt juli 2014)
Tim van Tiel
Hennie van Ojen (vanaf mei 2014)

Tot de zomerstop:
De kinderen werden getraind door Mark Relou, met ondersteuning van Ron, Tim en Olga.
Lars, Chun, Floor en Irma namen deel aan de Centrale Training in de Sporthal van Mierlo.
Dennis en Kim volgden training in Mierlo voorafgaand aan de CT.
Aan de jeugdcompetitie 2013/2014 deden 3 teams van BC Bakel mee en 2 teams hebben we
gecombineerd met spelers van Mierlo. Helaas zijn er dit seizoen geen kampioenen, maar wel mooie
resultaten en ze hebben allemaal weer veel geleerd.
We hebben een Nieuwjaars toernooi georganiseerd. Er waren prijzen voor de winnaars.
Op carnavalswoensdag hebben we racket toss gedaan.
Er waren prijzen voor het best verkleedde meisje en jongen.
Dit jaar was ons teamtoernooi op 8 maart erg druk bezocht met 22 teams.
Het was een geslaagd toernooi en ook een zeer geslaagde loterij, met een extra opbrengst voor de
clubkas. Alle deelnemers kregen een tekstmarker.
Aan het einde van het seizoen hebben we een laddercompetitie gespeeld, met single partijen.
Hier waren we als JC niet helemaal tevreden over het verloop. We zouden hier graag een andere
opzet voor willen gebruiken. Ideeën (en uitvoermogelijkheden) zijn zeker welkom.
Op 24 mei hebben we de clubkampioenschappen gespeeld, met aansluitend de prijsuitreiking.
We werden benaderd door de Willibrordusschool om in hun laatste schoolweek onze vereniging en
onze badmintonsport te promoten door een korte clinic te geven.
Dit werd erg goed ontvangen en was leuk om te doen.
Het seizoen 2013/2014 hebben we samen met de senioren afgesloten middels de zeer geslaagde
clubdag.
Huidig seizoen tot 31 december:
In september mochten alle kinderen van de basisschool gratis komen badmintonnen.
Dit is bekend gemaakt via advertenties in plaatselijke bladen.
Helaas hebben we daar weinig reacties op gehad.
De jeugdleden werden getraind door Mark Relou (gestopt in oktober) en vanaf november door Wim
Loos. Beide met ondersteuning van Ron van Gog en Tim van Tiel.
Lars en Stan zijn doorgestroomd naar de senioren.
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In het huidige seizoen nemen 6 kinderen deel aan de CT.
(Floor, Lars, Kim, Dennis, Luuk en Ruben )

Aan de jeugdcompetitie doen 3 teams van BC Bakel mee en 2 teams hebben we gecombineerd met
spelers van Mierlo.
We hebben op dit moment 3 teams die kampioen kunnen worden.
Er is ook een Sinterklaasviering geweest.
Dit jaar is er voor een heel andere opzet gekozen. We zijn gaan kegelen bij de Bosparel.
Volgens de reacties was dit zeer geslaagd.
Iedereen kreeg een chocolade Sinterklaas.
We hebben dit jaar 5 keer vergaderd.
Op 31 december hadden we 29 jeugdleden.

Activiteiten andere verenigingen:
Op 2 februari was het toernooi van DoBraVa.
Op 23 maart was het toernooi van BC Someren.
Op 13 april waren de HBB jeugdkampioenschappen.

Er deden 4 leden van BC Bakel mee.

Op 26 oktober was het MieCon toernooi.

Er deden 6 leden van BC Bakel mee.

Op 27 december was het toernooi van Phoenix.

Er deden 21 leden van BC Bakel mee.

We willen de trainers, jeugdbegeleiders, teambegeleiders en ouders bedanken die ons op enige
manier hebben gesteund met woord en daad.
De jeugdcommissie.
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Jaarverslag Badminton Overdag Commissie
De deelname van de dinsdagochtendgroep het afgelopen jaar 2013-2014 is nog altijd naar
tevredenheid. We kunnen constateren dat van de 4 banen er regelmatig 3 bezet zijn, en soms zelfs
4! Dit is geen slechte score. De groep is weer wat uitgebreid. We hebben er dit jaar weer enkele
nieuwe leden bijgekregen. Veel leden die nog steeds spelen zijn veelal ook de mensen die vanaf de
start van de partij zijn. De vrouwen zijn duidelijk in de meerderheid. Dus mannen: jullie zijn van
harte welkom! Het is een fijne groep waar socialiteit zeker hoog in het vaandel staat! Mies zorgt
goed voor ons in de pauze. Het kopje koffie wordt nog steeds genuttigd tussendoor! Dit mag ook
zeker niet ontbreken op deze morgen! Af en toe een lekkere traktatie door iemand erbij, zodat we
dit na de koffie er weer af kunnen lopen!
De sfeer is goed. We hopen zo in ieder geval nog lange tijd door te kunnen gaan!
Nieuwe leden zijn van harte welkom!!!!!!!!
Ida Rutten en Miranda van Hout

Jaarverslag 2014 Dinsdagavond badminton.
Op de dinsdagavond spelen er zowel recreanten als competitiespelers samen.
Er is een redelijk vaste groep die er bijna altijd is en die aangevuld wordt met spelers die wat
onregelmatiger komen.
De meeste spelers die avond zijn badmintonners die ook op de woensdagavond spelen maar er zijn
er ook een aantal die alleen op de dinsdagavond kunnen of willen spelen
Meestal zijn er 2 banen bezet, soms 3 en een enkele keer 4.
De wedstrijden worden samengesteld via racket-toss en het zijn die avond meestal pittige partijtjes.
We spelen meestal dubbels en mixen.
Omdat we in het belang van de korfbalmeisjes uit Erp uitgeweken zijn naar de tijd van 20.00 uur tot
21.30 uur willen de korfbalmeisjes meestal stipt om 21.30 beginnen en zoals we eerder nog wel
eens een wedstrijd af konden maken, ook al zat de tijd er op , dat lukt nou niet meer.
Vanaf 3 maart verandert de begin- en eindtijd weer van 20.30 uur tot 22.00 uur.
Binnenkort hebben we ook een uitwisseling met “Down Under” uit Oploo, zij komen dan bij ons
spelen.
Maar al met al heeft door de goede opkomst van de spelers die avond het dinsdagavond-badminton
zijn bestaansrecht wel bewezen.
Jan.
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