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Agenda Algemene Ledenvergadering B.C. Bakel  

 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze 
zal worden gehouden op woensdag 13 maart 2019 in ‘De Kolk’ aan de Beekakker 

13 te Bakel. Het jaarverslag 2018 staat op onze website www.bcbakel.nl (Clubinfo 
> Jaarverslagen > 2018), gelieve deze voor de ALV door te nemen. Ook ligt er een 

exemplaar in de hal. Na afloop van de vergadering is er hopelijk 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 2018 

4. Jaarverslagen 2018 

 a. Secretaris 
 b. Technische commissie 

 c. Jeugdcommissie 
         d. Badminton Overdag Commissie 

 

5. Financieel verslag van de penningmeester  

6. Verslag kascommissie 

 De kascommissie bestaat uit de volgende personen: 

 Jorg Kerkhof, Daisy Martens en Riccardo Geerts. 

7. Verkiezing kascommissie 

8. Uitreiking en attenties vrijwilligers 

 
9. Badmintonpluim 

 
Pauze  

 
10. Begroting 2019 

11. Contributie 2019  

12. Activiteiten 2019 
 a. Clubdag:   (za) 15 juni 

 b. Streetrock:  (za) 6 en (zo) 7 juli 

 c. Themafeesten:  (za) 12 en (zo) 13 oktober  
 d. Kienen:   (zo) 15, (di) 17, (zo) 22 en (zo) 29 december 
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12. Bestuursverkiezing 
 Mandy Strijbosch-Jansen: Gaat stoppen als penningmeester. 

 Fanny van Mierlo:  Gaat stoppen als bestuurslid. 
 Peter Hagens:   Aftredend en herkiesbaar. 

         Kirsten van Heugten:  Verkiesbaar als bestuurslid. 
  Karin Vloet:   Verkiesbaar als bestuurslid. 

 
13. Rondvraag  

14. Sluiting voorzitter  
 

 

 

 

 
 

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 2018 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 B.C. Bakel 
 

2019 Secretaris en langstzittend lid  
2020 Voorzitter 

2021 Penningmeester en korst-zittend lid 
2022 Secretaris en langstzittend lid 
2023 Voorzitter 
 
 

Tot ziens op de jaarvergadering, 
 

Bestuur B.C. Bakel 

www.bcbakel.nl  
 

http://www.bcbakel.nl/
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Notulen jaarvergadering 7 maart 2018 
 
Aanwezig: 33 leden: M. v/d Bogaard, J. v/d Bogaard, I. Rutten, M. van Mierlo,  

K. Lenssen, R. Rops, D. Martens, Y. Hagens, J. Keijzers, 

N. v/d Velden, J. Verbakel, E. van Dommelen, P. Peeters, 
B. van Ansem, P. van Ansem, T. Vissers, S. van Kooperen, 

R. Schaap, R. Geerts, B. van Doorn, T. van Tiel, J. Verbakel, 
F. van Mierlo, M. Strijbosch-Jansen, W. Loos, P. Hagens, 

J. Maas, L. v/d Linden, A. Jeucken, N. Vermeulen, 
R. van Gog, M. van Hout en E. Huvenaars. 

 
Afwezig m.k.:  T. van Buël, C. Hoogendoorn, F. v/d Reek, M. van Heugten, 

     E. van Mierlo, J. Kerkhof, H. van Ojen, G. van Zogchel, 
     K. Verstegen, A. Flohr, N. van Doorn en D. Verbakel. 

                                
Locatie:   ‘De Kolk’ te Bakel 

Aanvang:   20.15 uur     
 

 

 
1. Opening voorzitter 

 
Jochem opent kort en bondig de vergadering, zodat er daarna nog tijd is om 

te spelen. 
 

2. Ingekomen stukken 
 

Geen. 
 

3. Notulen jaarvergadering 15 maart 2017 
 

OK.   
 

4. Jaarverslagen 2017 

 
Vanuit de TC geeft Remco als aanvulling, dat men zich kan inschrijven voor 

de clubkampioenschappen. 
 

5. Financieel verslag van de Penningmeester 
 

Duidelijk en wederom een positieve ontwikkeling. 
 

6. Verslag kascommissie 
 

Remco geeft namens de kascommissie de complimenten aan Mandy, omdat 
alles er perfect uitzag. Het bestuur is hiermee gedechargeerd. 
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7. Verkiezing kascommissie 

 
Naast Jorg Kerkhof en Daisy Martens, maakt Riccardo Geerts de commissie 

weer compleet. Hiermee vervangt hij Remco Rops. 
     

8. Uitreiking badminton pluim en attenties vrijwilligers 
 

De vrijwilligers die geholpen hebben met kienen en StreetRock, worden naar 
voren geroepen en krijgen een attentie. Zij krijgen nog een dankwoord van 

Jochem. 
 

Vervolgens wordt Betsie van Ansem verrast met de Badmintonpluim, 
vanwege haar positieve bijdrage aan de club waar iedereen trots op mag 

zijn. 
 

Tot slot ontvangt Peter Hagens een speldje m.b.t. 25 jarig lidmaatschap. 

  
9. Begroting 2018 

 
Enkele vragen van Karin. Ook de begroting zag er keurig uit. 

      
10. Contributie 2018 

 
Deze blijft uiteraard gelijk, gezien de financiële situatie. 

 
José Verbakel had een vraag over de jeugdleden van 16-17 jaar die bij de 

senioren spelen. De jeugdcontributie geldt altijd tot 18 jaar, pas vanaf het 
kwartaal dat iemand 18 is, gaat het jeugdlid over naar seniorencontributie. 

Ongeacht of hij/zij al eerder bij de senioren speelt. 
 

11. Activiteiten 2018 

 
De Clubdag op zaterdag 30 juni, wordt georganiseerd door de commissie. 

Deze bestaat uit twee leden van TC, twee leden van JC en twee leden van 
het bestuur. 

 
StreetRock is op 7 en 8 juli. Daisy, Remco, Erik, Karin, Nelly, Miranda, Yvon, 

Roel en Michaele geven zich op om te helpen. 
 

Voor het kienen geven Piet en Betsie van Ansem (niet 26-8), en Daisy zich 
op om te helpen. 

 
Actualiteiten van JC en TC: Jolanda somt een hele waslijst op en sluit af met 

een bedankje aan iedereen die helpt bij de jeugd en het bestuur. Namens de 
TC benoemt Remco ook de nodige activiteiten.                           
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12.   Bestuursverkiezing 

  
Karin Lenssen en José Verbakel verzorgen de stembriefjes. 

 - Mandy is aftredend en met 33 stemmen herkozen. 
 - Roel is aftredend en met 33 stemmen herkozen. 

 - Jochem is aftredend en niet herkiesbaar. 
   - Als nieuw lid draagt het bestuur Tim van Tiel voor, ook hij krijgt 33 

     stemmen voor. 
 - Tot slot wordt er voor Roel als voorzitter gestemd; 28 stemmen voor, 

   2 blanco en 3 ongeldige stemmen, omdat er ja opstond i.p.v. Roel. 
 - Mandy heeft aangekondigd volgend jaar te willen stoppen. 

  - Roel neemt als kersverse voorzitter het woord en bedankt Jochem.  
 

Vervolgens overhandigen we een attentie aan Jochem. 
 

13. Rondvraag 

 
Betsie geeft aan dat wij bij het kienen de enige vereniging zijn waarbij de 

vrijwilliger bij winst op de kaart deze moet afgeven aan de vereniging. 
Bij andere verenigingen mogen de vrijwilligers de winst zelf houden. 

Roel bedankt Betsie en geeft aan dat we dit binnen het bestuur gaan 
heroverwegen. 

 
Daisy vraagt om de leden ook via de mail te benaderen om eventueel mee te 

helpen bij StreetRock e.d. zodat we ook de mensen bereiken die niet op de 
ledenvergadering zijn. 

 
14. Sluiting voorzitter 

 
Rond 21.45 uur sluit Roel de vergadering en kan er nog worden gespeeld. 
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Jaarverslag  secretaris  2018 
 
Het bestuur bestond dit jaar uit de volgende personen: 

Interim voorzitter tot ledenvergadering   : Jochem v/d Bogaard 

Penningmeester       : Mandy Strijbosch-Jansen 
Secretaris / JC       : Peter Hagens 

Vice-voorzitter, vanaf leden vergad. Voorzitter  : Roel Schaap 
Lid         : Fanny van Mierlo 

Lid vanaf ledenvergadering / JC    : Tim van Tiel 
 

Het leden aantal bedraagt 107 per 01-01-2018 en 104 per 31-12-2018 
 

22 januari 2018 
 Gemeente Gemert-Bakel heeft nieuwe beleidsmedewerker: Peter Koolen. 

 Met kienen dit jaar 4 beurten i.p.v. 5 beurten. 
 Besluit om meer in te zetten op communicatie met TC en JC, m.n. meer en 

vaker face tot face. 
 Besluit om voor de Clubdag weer te werken met een commissie. 

 Meer contact en kennis uitwisseling met andere verenigingen zoals Mixed, 

Dommelen, Heeze en Gemert. 
  

10 april 2018 
 Rabo Clubkascampagne komt er weer aan. Afsluiting Bakel zaterdag 19 mei. 

 Op 27-3 zijn we gestart met de fruitactie voor de jeugd. Het is een succes. 
 De TC komt met een 10-rittenkaart voorstel voor €40,-. Bestuur is akkoord. 

 
05 juni 2018 

 Huidige shirts zijn niet meer verkrijgbaar, Mandy en Tim kijken voor nieuwe. 
 Overzicht oud-leden m.b.t. benadering met 10 rittenkaart. 

 
13 augustus 2018 

 Subsidie van gemeente over 2017 toegekend. 
 Ruud Hagens gaat na overleg met TC, Remco en Erik programma schrijven 

m.b.t. laddercompetitie. 

 Karin Vloet heeft laten weten dat ze bij het bestuur wil. 
 AVG van start, aanpassingen inschrijfformulier en vermelding op de site. 

 StreetRock wederom succes met leuk bedrag €1450,- voor de club. 
 Samenwerking met Gemert in de vorm van maandelijkse uitwisseling. 

 Idee om te reserveren voor 2021, 40 jarig bestaan is goed. Voorleggen 
tijdens de jaarvergadering. 

 
26 november 2018 

      Kirsten van Heugten sluit aan en wil het bestuur graag versterken, 
  Karin Vloet sluit een vergadering later aan, namelijk op 21 januari 2019. 

      Eerste avondtoernooi 24-11 geëvalueerd, goed verlopen en verbeterpunten. 

      Themafeesten (sfeerbeheer) 11/12-10 is goed bevallen, volgend jaar weer. 
      Het gewonnen geld bij Kienen is voor de club, unaniem besluit van bestuur. 

 
Peter Hagens - Secretaris  B.C. Bakel 
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Jaarverslag Technische Commissie 2018/2019. 
 
Clubkampioenschappen. 

De clubkampioenschappen in het gemengd dubbel, het damesdubbel en het 

herendubbel zijn verspreid over de periode januari tot en met mei gespeeld zowel 
bij de competitiespelers als de recreanten. Bij de recreanten waren geen 

aanmeldingen voor deelname aan het enkelspel, terwijl het kampioenschap in het 
enkelspel bij de competitiespelers alleen gespeeld is bij de heren, omdat er bij de 

dames te weinig belangstelling voor was. De partijen zowel bij de dubbel als de 
gemengd dubbel zijn door de TC samengesteld. Ondanks wat probleempjes bij de 

totstandkoming van de diverse partijen, dit vanwege een ongelijk aantal in de 
aanmeldingen, leverde de gekozen opzet wederom leuke partijen op.  

 
Bij de prijsuitreiking op 30 mei 2018 werden de volgende kampioenen geëerd: 

 
Competitiespelers 

Gemengd dubbel dames: 1. Kisten van Heugten; 
      2. Denise Verbakel; 

      3. Daisy Martens. 

Gemengd dubbel heren:  1. Thomas van der Velden; 
      2. Tim van Thiel; 

      3. Roel Schaap. 
Dubbel dames:   1. Daisy Martens; 

      2. Mandy Strijbosch-Jansen; 
      3. Evy Huvenaars. 

Dubbel heren:   1. Jorg Kerkhof; 
      2. Tim van Tiel; 

      3. Erik van Dommelen. 
Heren enkel:   1. Remco Rops; 

      2. Jorg Kerkhof; 
      3. Perry Verbakel. 

 
Recreanten 

Gemengd dubbel dames: 1. Nelly van der Velden; 

      2. Jose Verbakel; 
      3. Ida Rutten. 

Gemengd dubbel heren: 1. Martien van Heugten; 
      2. Jan Keijzers; 

      3. Rutger-Jan Kolvoort. 
Damesdubbel:   1. Karin Lenssen; 

      2. Jose Maas; 
      3. Ida Rutten. 

Herendubbel:   1. Rutger-Jan Kolvoort; 
      2. Martien van Heugten; 

      3. Jan Keijzers. 
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Eksterhoevetoernooi Hilvarenbeek. 

Op 10 maart werd met 4 teams deelgenomen aan het Eksterhoevetoernooi in 
Hilvarenbeek. In de 'gevorderde klasse', waar door 24 teams aan werd 

deelgenomen, werd het complete podium bezet door 3 teams van BC Bakel. Een 
grandioos succes waaraan in het Gemerts Nieuwsblad en de website de nodige 

aandacht is besteed. 
 

Uitwisseling met diverse andere clubs. 
In het afgelopen seizoen hebben met een drietal clubs uitwisselingen 

plaatsgevonden. Het betreft BC Gemert, Mixed en BV Dommelen. Ofschoon het bij 
enkele uitwisselingen erg druk was in de zaal, is alles in een goede sfeer verlopen. 

Na afloop werd er nog nagekaart onder het genot van een drankje en een hapje. 
Ook in het nieuwe seizoen wordt het uitwisselingsproces voortgezet. De uitwisseling 

met BC Gemert heeft inmiddels een permanent karakter gekregen in die zin dat in 
de ene maand op de eerste maandag van de maand leden van BC Bakel mogen 

gaan badmintonnen in Gemert en omgekeerd de leden van BC Gemert op de eerste 

woensdag van de maand die hierop volgt in Bakel. De betreffende datums staan op 
de website van de club.  

 
HBB competitie 2017-2018. 

Aan de competitie is door twee teams deelgenomen. Daarbij speelde team 1 in de 
hoofdklasse en team 2 in de 1e klasse. 

 
Inschrijving HBB competitie 2018-2019. 

Op basis van de inschrijvingen zijn uiteindelijk twee teams geformeerd. Team 1 
speelt in de hoofdklasse en team 2 in de 2e klasse. 

 
Clubdag. 

Evenals in voorgaande jaren is er weer een comité geformeerd vanuit het bestuur, 
de JC en de TC dat zich bezig gehouden heeft met de organisatie van de Clubdag. 

Aan de voorbereiding van de Clubdag zijn 4 vergaderingen gewijd en wel op 23 

april, 15 mei en 12 en 26 juni 2018. In afwijking van voorgaande jaren is een 
gewijzigd programma samengesteld waar het spelen van badminton geen deel 

uitmaakte. De opzet van de Clubdag, die gehouden is op zaterdag 30 juni, zag er 
als volgt uit: 

 
's Middags vanaf 14.00 uur een dropping/oriëntatietocht met opdrachten. Aan de 

hand van een beschrijving moesten de deelnemende groepen bestaande uit 
jeugdleden en senioren vanaf de parkeerplaats bij het winkelcentrum Brouwhorst 

hun weg terug zien te vinden naar 'De Midnight' in Bakel. Omdat de weergoden de 
organisatie goed gezind waren zijn alle groepen er uiteindelijk in geslaagd om het 

einddoel, na een wandeling van ruim 2 uur, te bereiken. 
 

Omdat vanaf 17.30 uur het lopend buffet, dat overigens uitstekend verzorgd was, 
klaar stond, kon de laatste groep na binnenkomst al direct op het eten aanvallen. 

Ondanks het feit dat het de bedoeling was om tijdens het eten de tijdens de 

oriëntatietocht gecomponeerde clubliederen voor te dragen is dit er door tijdgebrek 
uiteindelijk niet meer van gekomen. Dit gold ook voor de prijsuitreiking omdat deze 

door de tijdsdruk uiteindelijk in het water is gevallen.  
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 De Clubdag is 's avonds uiteindelijk afgesloten met een pubquiz onder de 
bezielende leiding van quizmaster Corry Hogendoorn hierin bijgestaan door Jan 

Keijzers en Martien van Heugten die verantwoordelijk waren voor de puntentelling. 
Aan deze quiz is tot 22.00 uur deelgenomen door een aantal (oudere) jeugdleden. 

Jammer was wel dat ook weer door tijdgebrek de laatste 30 vragen afgeraffeld 
moesten worden. Ondanks het feit dat de deelnemers aan de Clubdag zich prima 

hebben vermaakt en zeer te spreken waren over het buffet, heeft deze dag wel 
geleerd dat bij de organisatie van de volgende Clubdag voorkomen moet worden 

dat het programma overvoerd wordt met activiteiten. 
 

Start activiteiten na de zomervakantie. 

Na de zomervakantie zijn de activiteiten van de club op 21 en 22 augustus weer 
opgestart. Om nieuwe leden te werven is op dat moment ook gestart met een 

nieuw deelnameconcept dat bestaat uit de introductie van een deelnamekaart om 
10 keer mee te mogen spelen. De kosten van deze deelnamekaart bedragen 40 

euro. Voor dit concept is gekozen om badmintonners die niet per se lid willen 
worden van de club de mogelijkheid te bieden om op het moment dat het hem of 

haar schikt mee te komen spelen. Mogelijk dat dit op termijn toch leidt tot een 
lidmaatschap. 

 
Voorgenomen start laddercompetitie. 

Met de laddercompetitie zou op basis van de jaarkalender gestart worden op 17 
oktober. Omdat hiervoor in eigen beheer nog een programma ontwikkeld moest 

worden, is de laddercompetitie nog niet opgestart kunnen worden vanwege het feit 
dat het op te stellen programma en vooral de technische ondersteuning hiervan 

meer problemen oplevert dan voorzien. 

 
Avondtoernooi. 

Voor het eerst in de geschiedenis van BC Bakel is op 24 november een 
avondtoernooi georganiseerd. Naast leden van de eigen club is hier ook door leden 

van BC Gemert aan deelgenomen. De activiteiten bestaande uit het spelen van 
badminton, sjoelen, darten, bierpong en tafeltennis begonnen om 20.00 uur en 

eindigden om 24.00 uur. Aansluitend vond nog de afterparty plaats. Omdat het 
verloop van dit toernooi en ook de uitslag hiervan breed uitgemeten zijn op de 

eigen website en in het Gemerts Nieuwsblad, wordt hier volstaan met een 
verwijzing naar deze publicaties. Een activiteit die smaakt naar meer. 

 
Nieuwjaarstoernooi. 

Het Nieuwjaarstoernooi is gehouden op 2 januari 2019. Naast eigen leden is hier in 
het kader van de maandelijkse uitwisseling ook door een aantal leden van de BC 

Gemert deelgenomen. Tussen de activiteiten door konden er wat hapjes en 

drankjes door de deelnemers genuttigd worden. Al met al was het weer een 
gezellige avond. 
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Vergaderingen TC. 

De vergaderingen van de TC zijn gehouden op 8 mei, 3 juli, 21 augustus en 17 
januari. In de periode tussen 21 augustus en 17 januari, heeft ook nog een aantal 

vergaderingen plaatsgevonden waarbij de nadruk lag op de organisatie van het 
Avondtoernooi. Buiten de bovenomschreven onderwerpen zijn in de TC onder 

andere nog de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 
 

- Ledenaantal 
- Trainings- en competitieaspecten; 

- Shuttle gebruik en verbruik; 
- Begroting TC 2018/2019; 

- Ledenlijst; 
- Opzetten jaarkalender; 

- Mini-maxitoernooi. 
 

Bakel, 18 januari 2019, 

TC BC Bakel, 
 

Wim Loos 
Remco Rops 

Erik van Dommelen 
Jan Keijzers 

Martien van Heugten 
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Jaarverslag Jeugdcommissie 2018 
 
Samenstelling: 

Voorzitter   : Ron van Gog 

VCL    : Jolanda Verbakel 
Bestuurslid   : Peter Hagens 

Penningmeester  : Tim van Tiel 
Notulist   : Hennie van Ojen 

 
 

Tot de zomerstop (1 januari tot 30 juni): 
 

De training werd verzorgd door Erwin Boudewijns met ondersteuning van Ron van 
Gog, Tim van Tiel en Roel Schaap.  

 
5 jeugdleden namen deel aan de Centrale Training in de Sporthal van Mierlo. 

(Quinten, Dennis, Elise, Veerle en Teun) 
 

We hebben op 10 januari een Nieuwjaarstoernooi georganiseerd. 

 
Op de woensdag voor carnaval hebben we een kind/ouder-toernooi georganiseerd. 

 
Ons teamtoernooi was op zaterdag 31 maart.  

Er hebben 23 teams meegedaan aan het toernooi. 
De pupillen hebben zowel als team tegen elkaar gespeeld en als extra onderling 

gesingeld. Het was een geslaagd toernooi.  
Er deden 32 jeugdleden van BC Bakel mee. 

 
Aan de jeugdcompetitie deden in totaal 6 teams van BC Bakel mee. 5 teams van 

BC Bakel en 1 team gecombineerd met Gemert.  
Dit seizoen waren er 2 kampioenen en 2 teams werden 2de. Een heel mooi 

resultaat. 
 

We hebben de clubkampioenschappen over 4 trainingsavonden verspreid.  

 
Het seizoen 2017/2018  hebben we samen met de senioren afgesloten middels de 

Clubdag op 30 juni.  
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Huidig seizoen ( 22 augustus tot en met 31 december): 

 
Omdat Peter als bestuurslid bij de JC zat en Tim nu ook in het bestuur zit, is Peter 

gestopt als lid van de JC. Peter bedankt voor alle inzet al die jaren. 
 

De jeugdleden worden getraind door Erwin Boudewijns met ondersteuning van Ron 
van Gog, Tim van Tiel en Roel Schaap.  

 
In het huidige seizoen nemen 4 kinderen deel aan de Centrale Training in Stiphout.  

(Quinten, Dennis, Veerle en Teun) 
 

Aan de jeugdcompetitie doen in totaal 7 teams van BC Bakel mee. 6 Teams van BC 
Bakel,  en 1 team gecombineerd met Gemert.  

 
De woensdag voor sinterklaas zijn we met de jeugd gaan jumpen bij Big Jump in 

Deurne. 

 
We hebben dit jaar 4 keer vergaderd. 

 
 Op 31 december hadden we 36 jeugdleden. 

 
Activiteiten andere verenigingen: 

Op 4 februari was het toernooi van Mixed.  8 leden van BC Bakel. 
Op 27 mei waren de HBB jeugdkampioenschappen. 9 leden van BC Bakel. 

Op 21 oktober was het MieCon toernooi.  15 leden van BC Bakel. 
Op 27 december was het toernooi van Phoenix. 23 leden van BC Bakel. 

 
 

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 bezetting van de dinsdagochtendgroep is ook het afgelopen jaar weer naar volle 

tevredenheid verlopen. Van de 4 banen zijn er vaak 3 bezet, een prachtige opkomst 

vinden wij. De meeste leden zijn met spelen vanaf de start van de partij. 
Ook dit jaar hebben enkele trouwe leden om gezondheidsreden (tijdelijk) moeten 

afhaken. We hopen natuurlijk op spoedig herstel. 
 

Nogmaals benadrukken wij dat iedereen van harte welkom is. De dinsdagochtend 
groep is een fijne groep waar socialiteit hoog in het vaandel staat. Mies zorgt goed 

voor ons in de pauze, waar het kopje koffie niet mag ontbreken. Regelmatig komt 
er zelfs een heerlijke traktatie als iemand wat te vieren heeft. De sfeer is helemaal 

goed, daarom hopen we nog lang zo door te kunnen gaan. 
 

Wij sluiten elk jaar af met een heerlijke lunch, zodat we het nieuwe seizoen er weer 
tegenaan kunnen. 

 
 

Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom! 

 


