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Agenda algemene ledenvergadering BC Bakel
Naar aanleiding van de opiniepeiling, heeft het bestuur besloten om de algemene
ledenvergadering te verplaatsen tot een nader te bepalen datum.
Wanneer er later in dit seizoen een nieuwe datum is vastgesteld voor de vergadering, worden
de agendapunten vanzelfsprekend met de leden gedeeld.
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Notulen jaarvergadering 11 maart 2020
Vorig jaar werden wij allemaal verrast door COVID-19. Daardoor moest het bestuur
noodgedwongen bepalen om de algemene ledenvergadering, op de valreep, niet te laten
doorgaan. De leden werden op 11 maart 2020, via de mail, op de hoogte gebracht.
Naar aanleiding hiervan zijn er dan ook geen notulen van de jaarvergadering over 2020.
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Jaarverslag Secretaris 2020
Het bestuur bestond dit jaar uit de volgende personen:
Voorzitter:
Roel Schaap
Penningmeester:
Kirsten van Heugten
Secretaris:
Peter Hagens
Bestuurslid / TC:
Karin Vloet
Bestuurslid / JC:
Tim van Tiel
Het ledenaantal bedraagt 91 per 01-01-2020 en 85 per 31-12-2020.
13 januari 2020
- Aangemeld voor de Jumbo-actie “sparen met elkaar”.
- Afspraak: 5-2 bijeenkomst met commissies, brainstormen rondom
ledenwerving.
- Afspraak om samen met BOC Ida Rutten te bezoeken met aan attentie vanwege
het feit dat zij een actief lid was van het eerste uur.
- Onze statuten zijn verouderd en daarmee aan vervanging toe. Tijdens de
ledenvergadering zouden we hierbij stilstaan en pas na instemming van de leden
concrete stappen zetten. Als gevolg van corona ging de ledenvergadering niet door en
is hier niets mee gedaan.
25 februari 2020
- Gezamenlijk overleg van 5-2 jl. stond in het teken van ledenwerving. Afspraak:
Dit onderwerp elke keer terug laten komen in de vergadering.
- Afspraak: Commissie samenstellen m.b.t. 40-jarig bestaan in 2021. Deze
commissie moet bestaan uit leden van bestuur, TC, JC en enkele leden.
- Statuten: Voor de vereniging, moet door de leden gedragen en mede gemaakt
worden: Wij benoemen op de vergadering de punten die aanpassing behoeven
en vragen daarnaast aan de leden om binnen 3 weken eventuele ideeën en/of
aanvullingen te melden. Pas dan gaan we concreet aan de slag om de statuten
aan te passen.
11 maart 2021
Corona maatregelen doen haar intrede in Brabant met als gevolg dat wij moeten
besluiten om de algemene ledenvergadering last minute af te blazen. Een week later
werd de sporthal gesloten. Vanaf hier blijven we in de wurggreep van corona en hebben
we als bestuur regelmatig kort overleg via belcontact, WhatsApp en videobellen. Bij
verandering van maatregelen hebben we via mails de leden continu geïnformeerd en
op de hoogte gehouden.
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08 juni 2020
- Op 18 april zijn de jaarstukken naar de gemeente gemaild m.b.t. subsidie en onder
vermelding dat we vanwege corona geen ledenvergadering hebben kunnen houden.
- Zomer badminton gestart vanaf 1 juli zowel woensdagavond als dinsdagochtend.
- Wim en Theo krijgen op 8-7 VVV-bonnen en de bedankjes voor de vrijwilligers
worden overhandigd. Wim stopt en Theo gaat door met trainen.
- Vorming van de jubileumcommissie komt maar mondjesmaat op gang.
- Jaarvergadering 2020 zien we niet meer zitten, wordt na de zomer als het dan al
kan en dan beginnen de voorbereidingen voor 2021 meteen datum
vastgelegd jaarvergadering 10 maart 2021.
27 augustus 2020
- Op 20 juli ontvingen wij de rouwkaart met betrekking tot het overlijden van Ida
Rutten, hier hebben we op gepaste wijze aandacht aan besteed.
- Jumbo actie “sparen met elkaar” start a.s. zaterdag 29 augustus met een fotoshoot,
Peter gaat hierheen.
- Plan om tijdens de ledenvergadering aandacht te besteden aan ideeën rondom
ledenwerving.
- Omdat de jubileumcommissie niet van de grond wil komen besluit om een oproep
onder de leden te doen via de mail.
- Besloten om Social day, vanwege corona, een half jaar uit te stellen.
05 oktober 2020
- Op 21-9 ontvangen we een brief van de gemeente m.b.t. toekenning subsidie.
- Jan en Martien geven aan per maart a.s. te stoppen binnen de TC, Corry neemt
dan het stokje over en wie nog meer?
21 december 2020
- Nadat we enkele weken beperkt open zijn geweest, waarin alleen enkel spel
mogelijk was, is Nederland per 15 december opnieuw in lockdown.
- Naast veel tegenvallers hebben we enkele financiële meevallers n.l. €450,63 van
de Rabo clubactie en €219,17 van de Jumbo actie. Dit laatste bedrag is te
besteden via een online shop waar we spullen mee kunnen kopen.
- Na corona willen we, in combinatie met ons 40-jarig bestaan, acties opzetten
om leden te werven.
- Inmiddels hebben we een jubileumcommissie waarin Karin bezig is e.a. vlot te
trekken.
- We treffen voorbereidingen voor de algemene ledenvergadering met in ons
achterhoofd dat de kans groot is dat deze wederom a.g.v. corona niet op de
normale manier door kan gaan.

Peter Hagens
Secretaris BC Bakel
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Jaarverslag Technische Commissie 2020
Uitwisseling met diverse andere clubs.
Vanwege de coronaperikelen hebben er het afgelopen seizoen geen uitwisselingen
plaatsgevonden met andere verenigingen.
Clubkampioenschappen/clubdag.
Ook deze activiteiten hebben vanwege de coronacrisis geen doorgang gevonden.
HBB competitie 2019-2020.
Aan de competitie is door drie teams deelgenomen. Als gevolg van de coronacrisis is de
competitie op 21 maart 2020 met onmiddellijke ingang stilgelegd en is deze uiteindelijk niet
meer uitgespeeld.
Inschrijving HBB competitie 2020-2021.
Op basis van de inschrijvingen zijn uiteindelijk drie teams geformeerd. De competitie is nog
wel opgestart maar is als gevolg van de tweede coronagolf weer stilgelegd. Bij het schrijven
van dit verslag was nog niet duidelijk of de competitie nog uitgespeeld gaat worden.
Start activiteiten met ingang van 1 juli 2020.
Na de versoepeling van de coronamaatregelen is het badmintonnen met ingang van 1 juli
2020, waarbij aan een aantal regels moest worden voldaan, weer opgestart. Tijdens de
zomervakantie is er zelfs doorgespeeld. Vanwege de aanscherping van de maatregelen is het
badmintonnen met ingang van 14 oktober 2020 weer stilgelegd. Op 24 november 2020 is de
sporthal voor een proeftijd van 2 weken weer opengesteld, met alleen de mogelijkheid om te
enkelen. Van deze mogelijkheid is in beperkte mate gebruik gemaakt. Vanwege de nieuwe
maatregelen is de sporthal op 15 december weer op slot gegaan tot voorlopig 19 januari
2021.
Afscheid Wim Loos.
Geplaagd door blessures heeft Wim met pijn in het hart uiteindelijk besloten om zijn
lidmaatschap van BC Bakel op te zeggen. Op basis van dit gegeven is op 8 juli 2020 op gepaste
wijze (en afstand) afscheid van hem genomen. Na een korte toespraak van de voorzitter is
Wim vanwege zijn verdiensten voor de club hiervoor bedankt en in de bloemetjes gezet.
Naast voorzitter van de club, is Wim een aantal jaren voorzitter geweest van de Technische
Commissie en heeft hij trainingen gegeven aan de recreanten en de jeugd.
Samenstelling TC.
De als gevolg van het vertrek van Wim opengevallen plaats in de TC is ingevuld door Perry
Verbakel.
Trainer.
Met ingang van het seizoen 2019/2020 heeft Theo Verstegen de taak op zich heeft genomen
om zowel de competitiespelers als de recreanten te trainen. Een job die Theo met veel elan
en enthousiasme uitoefent. Naast de senioren traint Theo intussen ook de jeugd.
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Avondtoernooi/pepernotentoernooi/nieuwjaartoernooi.
Deze toernooien hebben geen van allen doorgang gevonden vanwege de coronacrisis.
Vergaderingen TC.
In 2020 heeft de TC vier keer vergaderd. Naast fysiek is er daarbij ook digitaal vergaderd.
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;
- Begroting TC 2020/2021;
- Ledenlijst;
- Uitwisselingen;
- De 10-rittenkaart;
- De racket-toss bij de recreanten;
- Meespelen jeugd bij de senioren;
- Opzetten jaarkalender.

Karin Vloet, Jorg Kerkhof, Jan Keijzers, Perry Verbakel en Martien van Heugten.
Technische Commissie BC Bakel
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Jaarverslag Jeugdcommissie 2020 / 2021
Samenstelling:
Voorzitter:
VCL:
Penningmeester:
Notulist:

Ron van Gog
Jolanda Verbakel
Tim van Tiel
Hennie van Ojen

Tot de zomerstop (1 januari 2020 tot 24 juni 2020):
De training werd verzorgd door Theo Verstegen, Perry Verbakel, Ron van Gog en Tim van Tiel.
Vijf jeugdleden namen deel aan de Centrale Training in Stiphout.
(Quinten, Dennis, Kim, Veerle en Teun)
We hebben op 8 januari 2020 een Nieuwjaarstoernooi georganiseerd.
Op de woensdag voor carnaval hebben we een uitwisseling met BC Gemert gehouden.
Vanaf 13 maart zijn alle activiteiten, zowel van BC Bakel als de HBB, afgelast i.v.m. het
coronavirus.
Aan de jeugdcompetitie deden in totaal vijf teams van BC Bakel mee.
Drie teams van BC Bakel, één team gecombineerd met BC Gemert en één team gecombineerd
met BC Hanevoet.
Dit seizoen werd er één team kampioen.
De overige teams hebben de competitie niet kunnen afmaken.
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Huidig seizoen (26 augustus 2020 tot en met 31 december 2020):
De training wordt verzorgd door Theo Verstegen, Perry Verbakel, Ron van Gog en Tim van
Tiel.
In het huidige seizoen neemt één jeugdlid deel aan de Centrale Training in Stiphout.
(Veerle)
Aan de jeugdcompetitie doen in totaal vier teams van BC Bakel mee. Drie teams van BC Bakel
en één team gecombineerd met BC Gemert.
Vanaf 14 oktober zijn alle activiteiten van de HBB afgelast.
Vanaf 15 december zijn ook alle activiteiten voor de jeugd van BC-Bakel afgelast.
De woensdag voor sinterklaas hebben we een pub-quiz georganiseerd.
We hebben dit jaar twee keer vergaderd.
Op 31 december hadden we 26 jeugdleden.
Activiteiten andere verenigingen:
Op 2 februari was het toernooi van BC Mixed. Er deden acht leden van BC Bakel mee.
Alle overige toornooien zijn afgelast.
We willen de trainers, jeugdbegeleiders, teambegeleiders en ouders bedanken die ons op
enige manier hebben gesteund met woord en daad.

Ron van Gog, Jolanda Verbakel, Tim van Tiel en Hennie van Ojen.
De jeugdcommissie
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Jaarverslag Badminton Overdag Commissie 2020
Het verslag van de dinsdagmorgen van het afgelopen jaar,
Dit 2020 verliep wel heel erg raar.
De Corona gooide roet in het eten,
En was ons badmintonners helemaal vergeten.
Want wij willen volop samen kunnen meppen,
En ook nog over het een en ander kunnen kleppen.
Tussendoor een kopje koffie met af en toe iets lekkers erbij,
Dan zien we vrolijke gezichten, heel blij.
Gezelligheid, humor en het sociale staat voorop bij deze groep,
Bij ziekte en zo staan wij dan ook met een kaartje op de stoep.
Helaas hebben we een waardevol lid moeten laten gaan,
Ida Rutten, daar willen we toch even bij stilstaan.
Jammer voor de actieve vrijwilligers met altijd een helpende hand,
Dit jaar geen Streetrock en zo, ze stonden aan de kant.
Ook de jaarlijkse lunch kon jammer genoeg niet doorgaan,
Zo gauw het weer kan komt het op de agenda staan.
We hebben vele dagen moeten missen, het badminton,
Omdat het door de Corona gewoon niet kon.
Met speciale regels en aanpassingen in de sporthal,
Moesten we ons aanpassen en aan de regels houden vooral.
Gelukkig bleef de sporthal in de zomervakantie open,
Zodat onze conditie niet nog verder achteruit ging lopen.
Af en toe hebben er leuke gastspelers mee gedaan,
Waardige tegenstanders die een behoorlijk potje konden slaan.
Als alternatief het buitenbadminton en het enkelspel,
Vermaakten we ons dan toch weer wel.
We hopen dat we snel weer kunnen spelen,
Zodat we ons niet langer hoeven te vervelen.
Mocht het toch allemaal wat langer gaan duren,
Zorg ervoor dat er niet op je afkomt de muren.
Er komt beslist weer een tijd voor het badminton,
Tot gauw en groetjes van José en Yvon.

Badminton Overdag Commissie
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