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Agenda Algemene ledenvergadering BC Bakel  
 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze zal 
worden gehouden op woensdag 11 maart 2020 in ‘De Kolk’ aan de Beekakker 13 te 
Bakel. Het jaarverslag 2019 staat op onze website www.bcbakel.nl (Clubinfo > 
Jaarverslagen > 2019), gelieve deze voor de ALV door te nemen. Ook ligt er een exemplaar 
in de sporthal. Na afloop van de vergadering is er hopelijk de 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 2019 

4. Jaarverslagen 2019 
 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: 
 Daisy Martens, Riccardo Geerts en Theo Verstegen. 

7. Verkiezing kascommissie 
 
8. Uitreiking en attenties vrijwilligers 
 
9. Badmintonpluim 
 
Pauze  
 
10. Begroting 2020 

11. Contributie 2020 

12. Activiteiten 2020 
 a. Clubdag:  (za) 13 juni 
  b. Streetrock: (za) 11 en (zo) 12 juli 
  c. Kienen:  (zo) 23, (di) 25 en (zo) 30 augustus 
  d. Themafeesten: (vr) 9 en (za) 10 oktober 
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13. Voorstel: Wijzigen statuten  

14. Bestuursverkiezing: 
 Roel Schaap: Aftredend en herkiesbaar 
 
15. Rondvraag  

16. 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 2017 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 
 
2020  Voorzitter 
2021  Penningmeester en kortst-zittend lid 
2022  Secretaris en langstzittend lid 
2023  Voorzitter 
2024  Penningmeester en kortst-zittend lid 
 
 

Tot ziens op de jaarvergadering, 
 
Bestuur BC Bakel 
www.bcbakel.nl  
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Notulen jaarvergadering 13 maart 2019 
 
Aanwezig: 37 leden: M. v/d Bogaard, I. Rutten, M. Van Mierlo, K. Lenssen, D. Martens, 
Y. Hagens, N v/d Velden, J. Verbakel, B. van Ansem, P. van Ansem, T. Vissers, M. Koets, 
S. van Kooperen, R. Schaap, R. Geerts, T. van Tiel, J. Verbakel, M. Strijbosch, W. Loos, 
P. Hagens, L v/d Linden, G. Jeucken, N. Vermeulen, R. van Gog, E. Huvernaars,  
J. Kerkhof, K. van Heugten, K. Vloet, C. Seegers, A. Zijlmans, P. Verbakel, K. v/d Vorst, 
T. Verstegen, M. van Heugten, T. Raijmakers, B. van Doorn en P. Joosten. 
 
Afwezig m.k.: C. Hoogendoorn, F. v/d Reek, Denise Verbakel, J. Maas, J. v/d Bogaard, 
F. van Mierlo, R. Rops, E. van Dommelen, L. Coumans, R. de Jong, F. Jansen, 
A. van Lieshout, A. Jeucken, M. van Hout, H. v/d Berg, ouders van Mirthe de Jongh en 
ouders van Roel van Doorn.  
 
Locatie: De Kolk te Bakel 
Aanvang: 20.15 uur 
 
 

1. Opening voorzitter 
 

Roel heet iedereen welkom en gaat voor een vlotte vergadering zodat er nadien nog 
gespeeld kan worden. Opening zoals het hoort met de houten hamer. 
 

2. Ingekomen stukken 
 

Geen. Lijst van afmeldingen wordt voor gelezen. 
 

3. Notulen jaarvergadering 7 maart 2018 
 

Geen vragen. 
 

4. Jaarverslagen 2018 
 

Ook hier geen vragen. 
 

5. Financieel verslag van de Penningmeester 
 

Mandy licht e.a. toe. Opmerking van Piet van Ansem m.b.t. kienen: resultaat 2018 is 
opbrengst 2017 en wat nu begroot is €720,- is opbrengst 2018. Opbrengsten worden 
nu eind december overgemaakt. 
 

6. Verslag kascommissie 
 

Riccardo neemt het woord en geeft aan dat het allemaal in orde is. 
Het bestuur is hiermee gedechargeerd. 
 

7. Verkiezing kascommissie 
 

Naast Daisy Martens en Riccardo Geerts, maakt Theo Verstegen de commissie weer 
compleet. Hiermee vervangt hij Jorg Kerkhof. 
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8. Uitreiking attenties 

 
Jolanda is 25 jaar lid en krijgt van Roel de hierbij horende speld. 
Jolanda verteld e.a. over de afgelopen 25 jaar en sluit af met feit dat ze trots is op 
haar club. 

 
De vrijwilligers die geholpen hebben met kienen, Street Rock en themafeesten, 
worden naar voren geroepen en krijgen een welverdiende attentie. 

 
9. Badmintonpluim 

 
Na Jolanda en Betsie ook dit jaar weer een dame: Karin Lenssen. 
 

10. Begroting 2019 
 

Mandy licht weer toe. Zaalhuur loopt nu weer per maand, daarom lager begroot dan 
resultaat 2018. Extra toelichting rondom de reservering van €500,- die we nu 
jaarlijks gaan doen met het oog op het naderende jubileum jaar 2021 als BC Bakel 
40 jaar bestaat. Deze reservering trekken we door tot 2031 voor het 50-jarig 
bestaan. 

 
11. Contributie 2019 

 
Deze blijft hetzelfde. 
 

12. Activiteiten 2019 
 

Streetrock is 13 en 14 juli om te helpen geven de volgende leden zich spontaan op: 
Karin Lenssen, Nellie v/d Velden, Michaelle van Mierlo, Daisy Martens, 
Theo Verstegen, Yvon Hagens, Angela Zijlmans, Roel Schaap en Peter Hagens. 

 
Themafeesten zijn 11 en 12 oktober ook hier spontaan hulp van: 
Daisy, Michaelle, Nellie, Theo Raijmakers, Saskia en Roel. 

 
Kienen 15, 17, 22 en 29 december: Piet, Betsie en Daisy. 

 
Namens de JC geeft Jolanda e.a. aan rondom de jeugd: 
Erwin, onze trainer stopt eind dit seizoen. Team 1 en 2 mogen elke week meetrainen 
bij de senioren. 6 jeugdleden stromen door w.v. er 5 ook competitie gaan spelen. 
CT 4 jeugdleden, 6 teams en team 4 staat 2 e . Net voor carnaval een leuk mini-
maxi toernooi gedraaid. Zondag 10 april is het jeugdtoernooi. 
Er komen advertenties en activiteiten om jeugd vanuit de basisschool te werven. 

 
Namens de TC neemt Wim het woord: 
November een mooi feest gehad, doen we dit jaar ook weer. 
De club dag wordt een combi met clubkampioenschap jeugd en senioren. 
Remco en Erik stoppen bij de TC en worden opgevolgd door Karin Vloet en 
Jorg Kerkhof. 
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12. Bestuursverkiezing 
 

Karin Lenssen en José Verbakel verzorgen wederom de stembriefjes. 
Mandy stopt na 8 jaar vanwege gebrek aan tijd. 
Fanny stopt ook. 
Peter wordt met voltallige 37 stemmen herkozen. 
Als nieuwe leden draagt het bestuur Kirsten van Heugten en Karin Vloet voor. 
Kirsten wordt gekozen met 36 stemmen, no 37 is zoek geraakt. 
Karin wordt gekozen met 35 stemmen voor, 1 tegen en 1 ongeldig. 
 

13. Rondvraag 
 

Wim vraagt om een applaus voor Mies en Mariska. Naast dit applaus krijgen ze van 
Roel ook nog een attentie en een bos bloemen. 
 
Jolanda geeft aan dat er veel klachten zijn over de kwaliteit van de shuttles en het 
krappe aantal shuttles. Riccardo geeft herop aan dat hij regelmatig nieuwe kokers 
meebrengt. Afspraak: We gaan dit bekijken en beter organiseren. 

 
14. Sluiting voorzitter 

 
Rond 21:35 sluit Roel de vergadering en kan er nog gebadmintond worden. 
Tevens kan iedereen een BC Bakel pen meenemen en wordt de vergadering gesloten 
met een hamerslag. 
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Jaarverslag Secretaris 2019 
 
Het bestuur bestond dit jaar uit de volgende personen: 
Voorzitter:      Roel Schaap 
Penningmeester tot aan jaarvergadering: Mandy Strijbosch-Jansen 
Penningmeester vanaf jaarvergadering: Kirsten van Heugten 
Secretaris:      Peter Hagens 
Lid tot aan jaarvergadering:   Fanny Klerx-van Mierlo 
Lid / TC vanaf jaarvergadering:   Karin Vloet 
Lid / JC:      Tim van Tiel 
 
Het leden aantal bedraagt 104 per 01-01-2019 en 91 per 31-12-2019 
 
21 januari 2019 

à Erik en Remco stoppen medio maart met TC en lidmaatschap 
à Erwin geeft aan eind dit seizoen te stoppen als trainer. Hier begint de zoektocht naar 

  een nieuwe trainer. 
à Besluit om voor de Clubdag weer te werken met een commissie. 
à Voor het eerst in de geschiedenis geen zaken voor de rondvraag. 
 

18 maart 2019 
à Van diverse leden komt het verzoek om anders dan met briefjes te stemmen tijdens 

de jaarvergadering. 
à BOC reageert naar leden van de dinsdagochtend, is dubbel op als dit ook nog eens 

vanuit het bestuur gebeurd. 
à Besluit om medio okt.-nov. Social-day te organiseren. 
 

6 mei 2019 
à Theo Verstegen gaat vanaf nieuwe seizoen training geven. 
à Onrust bij recreanten rondom tijdstip (21:30) en m.n. manier wedstrijden opzetten. 
à In april bij jeugd 1 maand gratis trainen, dit heeft 2 leden opgeleverd. 
à Oud bestuurslid Cor Vane overleden. Hier is gepast aandacht aan gegeven. 

 
3 september 2019 

à Het stemmen met briefjes tijdens de jaarvergadering staat in de statuten. Besluit om 
statuten nader te onderzoeken. 

à Wim Loos gaat de jeugd trainen. 
à Henk van Neerven, lid vanaf de oprichting overleden. 
à Een oud-lid overleden: Peter van Oostwaard. 
à 10 rittenkaart slaat aan, besluit om dit via Facebook een week extra aandacht te 

geven. 
à Uitwisselingen met andere verenigingen is een TC aangelegenheid. Advies van het 

bestuur is om het bij 2 verenigingen te houden. 
 
4 november 2019 

à HBB let steeds strenger op het goed en tijdig invullen van wedstrijdformulieren. 
à Nog steeds geen jeugdtrainer, Theo wil wel maar dan moet de training later 

beginnen. 
à ALV 2020 wordt 11 maart 2020. 

 
Peter Hagens 
Secretaris BC Bakel   
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Jaarverslag Technische Commissie 2019/2020 
 
Eksterhoevetoernooi Hilvarenbeek. 
Na de afsluiting van het verenigingsjaar 2018/2019 met de jaarvergadering, werd op 16 
maart 2019 met 3 teams, waaronder een combinatieteam met BC Never Down, 
deelgenomen aan het Eksterhoevetoernooi in Hilvarenbeek. De 22e editie van het toernooi 
werd voor het eerst in de nieuwe sporthal gespeeld. In de 'gevorderde klasse' stonden 
team 2 van BC Bakel en het combinatieteam tegenover elkaar in de finale. Uiteindelijk trok 
team 2, bestaande uit Evy Huvenaars, Daisy Martens, Jorg Kerkhof en Perry Verbakel aan 
het langste eind en bezette de 1e plek op het podium, terwijl het combinatieteam genoegen 
moest nemen met de 2e plaats. Team 1, bestaande uit uitsluitend recreanten, speelde ook 
heel verdienstelijk en eindigde in de middenmoot. Met deze uitslag heeft BC Bakel zich 
wederom grandioos gemanifesteerd op het Eksterhoevetoernooi. 
 
Uitwisseling met diverse andere clubs. 
In het afgelopen seizoen hebben met een drietal clubs uitwisselingen plaatsgevonden. Het 
betreft BC Gemert, Mixed en BC Con Brio. De uitwisselingen zijn allemaal in een goede 
sfeer verlopen. Ook in het nieuwe seizoen wordt het uitwisselingsproces voortgezet. De 
uitwisseling met BC Gemert heeft zoals bij een ieder bekend is, inmiddels een permanent 
karakter gekregen. De datums van de diverse uitwisselingen staan op de website van de 
club.  
 
Clubkampioenschappen gecombineerd met de Clubdag. 
Zoals de titel al aangeeft zijn op 15 juni 2019 de clubkampioenschappen gehouden 
gecombineerd met de Clubdag. Door de senioren kon er zowel in het enkel-, het dames- en 
herendubbel en het gemengd dubbelspel gespeeld worden. Er werd weer flink gestreden 
om de felbegeerde prijzen. Nadat het stof was opgetrokken zag de uitslag er bij de 
enkelspelen als volgt uit: 
Competitiespelers:  1e plaats Jorg Kerkhof; 
                 2e plaats Tim van Tiel; 
                  3e plaats Perry Verbakel. 
 
Recreanten:            1e plaats Thijs Visser; 
                  2e plaats José Verbakel; 
                             3e plaats Nellie van der Velden; 
 
Bij het dubbelspel zijn door een groot aantal leden prijzen gewonnen zoals Corry, Jan, Evy, 
Karin (Vloet) en Roel.  
 
Nadat iedereen zich tegoed had gedaan aan al het lekkers dat bij de frietwagen kon worden 
besteld, was het om 21.30 uur tijd voor de prijsuitreiking. Na de prijsuitreiking werd onder 
de bezielende leiding van Roel de ledenquiz gehouden. Het unieke aan deze quiz was dat 
de vragen betrekking hadden op de eigen leden. Winnaar van de quiz was uiteindelijk het 
team bestaande uit Daisy, Evy, Betsie, Nick en Perry. Na afloop van de quiz werd er nog 
volop nagepraat en vooral ook nog (na)gedronken. Samengevat een inspannende, 
ontspannende en prettig verlopen Clubdag inclusief clubkampioenschappen.  
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HBB competitie 2018-2019. 
Aan de competitie is door twee teams deelgenomen. Daarbij speelde team 1 in de 
hoofdklasse en team 2 in de 2e klasse. Team 1 had erg veel moeite met het speelniveau in 
deze klasse en is uiteindelijk gedegradeerd. Team 2 daarentegen, bestaande uit Karin 
Vloet, Evy Huvenaars, Denise Verbakel, Thomas van der Velden, Theo Verstegen en Roel 
Schaap, deed het in de 2e klasse voortreffelijk en kon zich in de maand februari al kronen 
tot kampioen. Naast dit kampioenschap werd door dit team ook nog de bekerfinale 
gewonnen in de 2e klasse. Een geweldig succes waarmee dit team nogmaals wordt 
gefeliciteerd.  
 
Ondanks het feit dat beide teams met verschillende resultaten afscheid moesten nemen 
van de competitie 2018/2019, hebben beide teams zorggedragen voor een prijs die je als 
vereniging niet jaarlijks in ontvangst neemt. Het betreft in deze de sportiviteitsprijs die 
door BC Bakel is gewonnen. Op basis van een puntentoedeling door alle aan de competitie 
deelnemende verengingen, is BC Bakel door deze verenigingen aangewezen als de meest 
sportieve deelnemer/vereniging aan de competitie. Met de resultaten van team 2 en de 
winst van de sportiviteitsprijs mag het seizoen als zeer succesvol worden afgesloten.    
 
Inschrijving HBB competitie 2019-2020. 
Op basis van de inschrijvingen zijn uiteindelijk drie teams geformeerd. Team 1 speelt in de 
overgangsklasse, team 2 in de 1e klasse en team 3 in de 2e klasse. Team 1 en 2 presteren 
halverwege de competitie prima en voeren (mede) de ranglijst aan, terwijl team 3 bezig is 
met een stille opmars in de stand. 
 
Start activiteiten na de zomervakantie. 
Na de zomervakantie zijn de activiteiten van de club op 20 en 21 augustus weer opgestart. 
 
Trainer. 
Vanwege het vertrek van de vorige trainer is naarstig gezocht naar een opvolger. Dit heeft 
er uiteindelijk in geresulteerd dat Theo Verstegen de taak op zich heeft genomen om zowel 
de competitiespelers als de recreanten te gaan trainen. Een job die Theo met veel elan en 
enthousiasme uitoefent. Naast de senioren traint Theo intussen ook de jeugd. Tot het 
moment dat Theo de training op zich nam, heeft Wim Loos zich eveneens met veel 
enthousiasme van deze taak gekweten, waarvoor hij bij deze bedankt wordt.    
 
Avondtoernooi. 
In navolging van de eerste versie in 2018 is op 23 november het avondtoernooi gehouden. 
Naast leden van de eigen club is hier, ondanks het feit dat alle clubs uit de kernen van 
Gemert-Bakel hiervoor benaderd zijn, alleen door leden van BC Gemert aan deelgenomen. 
Er namen in totaal 40 mensen deel, waarvan 8 van BC Gemert en 32 van BC Bakel. 
 
In tegenstelling tot de vorige editie bestond de avond uitsluitend en alleen in het spelen 
van badmintonwedstrijden. Daartoe waren alle deelnemers, competitiespelers en 
recreanten, op basis van hun sterkte ingedeeld in teams. Het was letterlijk flink zwoegen 
en zweten. Voor enkele deelnemers was het zelfs zodanig zwaar dat zij door ‘hun hoeven 
zakten’ en zich moesten laten vervangen door andere deelnemers. Nadat alle 
vermoeienissen waren weggedoucht kon de einduitslag opgemaakt worden. Uiteindelijk is 
de recreantenpoule gewonnen door het team bestaande uit Nellie van der Velden, Jente 
van Neerven, Ravy Verbakel en Peter Hagens. Bij de competitiespelers werd de eerste prijs 
gewonnen door het team bestaande Sofieke van Neerven, Daisy Martens, Dennis Verbakel 
en Roel Schaap.  
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Aansluitend vond de afterparty plaats met wat hapjes en drankjes. Omdat het verloop van 
dit toernooi en ook de uitslag hiervan breed uitgemeten zijn op de eigen website, wordt 
hier volstaan met een verwijzing naar de website.  
 
Pepernotentoernooi. 
Het pepernotentoernooi is gehouden op 4 december. De partijen werden daarbij aan de 
hand van speelkaarten gezet. Omdat er prijzen te verdienen vielen, werd er fel gestreden 
om de winst. Wat de deelnemers echter niet wisten was dat de TC vooraf bepaald had dat 
de uiteindelijke nummers 5 en 12 in de uitslag met de eer zouden gaan strijken. De 
uiteindelijke winnaars waren Sandra van Ojen (nr. 5) en Evy Huvenaars (nr. 12). 
 
Nieuwjaarstoernooi. 
Het Nieuwjaarstoernooi is gehouden op 8 januari 2020. 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 door de deelnemers 
genuttigd worden. Al met al was het weer een gezellige avond. 
 
Vergaderingen TC. 
De vergaderingen van de TC zijn in 2019 gehouden op 20 maart, 19 april, 5 juni, 19 
augustus, 11 september, 15 oktober en in 2020 op 23 januari. Bij enkele vergaderingen lag 
de nadruk op de organisatie van het Avondtoernooi. Naast deze vergaderingen hebben er 
ook nog enkele vergaderingen plaatsgevonden tussen het bestuur, de TC en JC. 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 2019/2020; 
- Ledenlijst; 
- Uitwisselingen; 
- De 10-rittenkaart; 
- De racket-toss bij de recreanten; 
- Opzetten jaarkalender. 
 
Bakel, 23 januari 2020, 
 
TC BC Bakel, 
Wim Loos, Karin Vloet, Jorg Kerkhof, Jan Keijzers en Martien van Heugten. 
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Jaarverslag Jeugdcommissie 2019 
 
Samenstelling: 
Voorzitter  Ron v Gog 
VCL   Jolanda Verbakel 
Penningmeester Tim van Tiel 
Notulist  Hennie van Ojen 
 
 
Tot de zomerstop (1 januari tot  19 juni ): 
 
De training werd verzorgd door Erwin Boudewijns met ondersteuning van Ron van Gog, 
Tim van Tiel en Roel Schaap.  
 
4 jeugdleden namen deel aan de Centrale Training in Stiphout. 
(Quinten, Dennis, Veerle en Teun) 
 
We hebben op 9 januari een Nieuwjaarstoernooi georganiseerd. 
 
Op de woensdag voor carnaval hebben we een mini/maxi-toernooi georganiseerd. 
 
Ons teamtoernooi was op zondag 14 april.  
Er hebben 17 teams meegedaan aan het toernooi. 
Het was een geslaagd toernooi.  
Er deden 28 jeugdleden van BC Bakel mee. 
 
Aan de jeugdcompetitie deden in totaal 7 teams van BC Bakel mee. 
 6 Teams van BC Bakel en 1 team gecombineerd met Gemert.  
Dit seizoen werd er 1 team kampioen en 1 team werd 2de. Een heel mooi resultaat. 
 
Op 15 juni was de Clubdag. Tijdens deze dag hebben we tegelijk met de senioren de 
clubkampioenschappen gehouden.  
 
Tijdens de laatste trainingsavond hebben we multibal gespeeld 
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Huidig seizoen ( 21 augustus tot en met 31 december): 
 
De jeugdleden werden getraind door Wim Loos met ondersteuning van Ron van Gog en Tim 
van Tiel.  
 
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 5 teams van BC Bakel mee. 3 Teams van BC Bakel, 
1 team gecombineerd met Gemert en 1 team gecombineerd met Hanevoet.  
 
De woensdag voor sinterklaas hebben we een kind/oudertoernooi georganiseerd. 
 
We hebben dit jaar 4 keer vergaderd. 
 
 Op 31 december hadden we 28 jeugdleden. 
 
Activiteiten andere verenigingen: 
Op 27 januari was het toernooi van Mixed Er deden 6 leden van BC Bakel mee. 
Op 5 april waren de HBB jeugdkampioenschappen. Er deden 4 leden van BC Bakel mee. 
Op 19 oktober was het MieCon toernooi.  Er deden 3 leden van BC Bakel mee. 
Op 27 december was het toernooi van Phoenix. Er deden 14 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 bezetting van de dinsdagochtendgroep was het afgelopen jaar weer naar volle 
tevredenheid. Ondanks wat verloop blijft de bezetting vrij constant. 
 
Van de 4 banen zijn er vaak 3 bezet, een prachtige opkomst vinden wij. De meeste leden 
zijn met spelen vanaf de start tot aan het eind van de ochtend bezig met badminton. 
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! 
 


