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Badminton Vereniging Putten
Aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond (NBB)
Correspondentie: Postbus 133, 3880 AC  PUTTEN
Bankrekeningnummer: ING: 4150049, Rabobank: 3542 41 400
Opgericht: 4 januari 1979, 36e jaargang, januari 2014

Ereleden: Els Govers - Piet Govers

Speelavond in Sporthal Putter Eng:
Jeugd (tot 18 jaar): donderdagavond van 19.00 – 20.15 uur
Senioren: 20.15 – 23.00 uur

Contributie, competitiebijdrage, gastspelers en donateurs:
De contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld 
en dient 2 maal per jaar (maart en september) via automatische incasso te worden 
betaald of 1 maal per jaar via een acceptgiro (maart).
Contributie voor 2013:

Jeugdleden:  € 90.00 per jaar (Competitiebijdrage: € +25.00 per jaar)
Seniorleden:  € 130.00 per jaar  (Competitiebijdrage: € +35.00 per jaar)
Donateurs: € 22.00 per jaar

Bij deelname aan de bondscompetitie is competitiebijdrage verschuldigd. 
Gastspelers aanmelden bij ledenadministratie: € 2.50 per avond te voldoen aan 
ledenadministratie of secretariaat.

Aanmelden en afmelden lidmaatschap:
Aanmelden dient schriftelijk te worden gedaan bij de ledenadministratie, een aan-
meldingsformulier is verkrijgbaar op de speelavond. Bij de jeugd kan er een wacht-
lijst zijn. Voor jeugdleden is geen inschrijfgeld verschuldigd. Inschrijfgeld nieuwe 
seniorleden € 10.00, te voldoen bij eerste contributiebetaling. 
Een lidmaatschap wordt voor het lopende kalenderjaar afgesloten en daarna stil-
zwijgend per kalenderjaar verlengd.

Afmelden dient schriftelijk te worden gedaan bij de ledenadministratie.
Afmelden moet uiterlijk per 1 december van het kalenderjaar. Wanneer het lidmaat-
schap in de loop van een kalenderjaar wordt opgezegd blijft de contributie voor dat 
kalenderjaar verschuldigd.

Introductieboekje en statuten van de vereniging zijn verkrijgbaar bij de penning-
meester.

Algemene informatie
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Organisatie
BESTUUR
Voorzitter

Marette Zwamborn
tel: (0341) 361205
email: voorzitter
  @badmintonputten.nl

Penningmeester
Piet Govers

tel: (0341) 353825
email: penningmeester
  @badmintonputten.nl

Secretaris/Ledenadministratie
Bea Maarseveen

tel: (0341) 361020
email: secretaris
  @badmintonputten.nl

Algemeen lid
Cees Ruiter

Tel: 0341-361295
e-mail: bestuur
@badmintonputten.nl

Algemeen lid
Evelien de Jong

Tel: 0341-361623
e-mail: t.jong127@chello.nl

TRAINING
Jeugd & Competitie

Henk Beijert
Jasmijnweg 4
8072 EP Nunspeet

Jeugdbegeleiding
Corrie Bokhorst

tel: (0341) 352992
Jeannette v.d. Akker

tel: (0341) 358130
Ilse Krol

tel: (0341) 356935
Bea Maarseveen 

tel: (0341) 361020
Albert van der Horst

tel: (0341) 358347
Risanka van der Horst

tel: (0341) 358347

COMPETITIELEIDING
Senioren

Thea Smink
tel: (0341) 357120
email: thea@shssystems.nl

Junioren
Bea Maarseveen

tel: (0341) 361020
email: bea.maarseveen
  @hetnet.nl

PUBLIC RELATIONS
Algemeen

Vacant
tel: -
email: -

Redactie Nieuwsdropper/Website
Paul Alfrink

tel: (033) 2465825
email: nieuwsdropper
  @badmintonputten.nl

Advertenties
Piet en Els Govers

tel: (0341) 353825
email: gover363@planet.nl
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Van de voorzitster

Een nieuw jaar, een nieuwe kalender 
en een dikke Nieuwsdropper met alle 
verslagen van afgelopen jaar. Traditie-
getrouw kijkt de Badmintonvereniging 
niet met oudejaarsavond terug op het 
oude jaar, maar pas op 13 februari bij de 
ledenvergadering. Geen oliebollen, maar 
de koffie en thee staan klaar! En natuur-
lijk met allemaal goede voornemens, 
nietwaar?

Intussen is het jaar goed van start ge-
gaan met 8 deelnemers aan de basis-
cursus 18+. En als u dit leest, weet u 
ook of de jubileumavond op 30 januari 
geslaagd was (ik hoop het!). En hoeveel 
teams kampioen zijn geworden!
Er staan verder genoeg letters in 
deze editie van de Nieuwsdropper, ik 
houd het voorwoord kort. Paul, ik ben 
benieuwd welk plaatje er dit keer bij 

komt…

Vriendelijke groet,

Marette Zwamborn
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Agenda ALV 2014
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de 2e extra ALV (onder voorbehoud) 
en daaraan aansluitend de Algemene Ledenvergadering op donderdag 13 februari 
2014  in de kantine van de sporthal Putter Eng.
Aanvang: 20.00 uur 

Agenda:

1. Opening

2. Voorstel 3 statutenwijzigingen:

Wijziging 1: Toevoegen: Zondag.
De vereniging zal nooit op zondag competitiewedstrijden organiseren of spelen. 
Zij laat de leden persoonlijk vrij wat betreft deelnemen aan badmintonactivitei-
ten op zondag buiten 
het verband van de vereniging.

Wijziging 2: Art. 8.5 Waar staat “Tienduizend gulden”, wijzigen in “Tienduizend 
euro”.
Wijziging 3: Art. 16.3 Waar staat “leden”, wijzigen in “stemgerechtigde 
leden”.

Leden kunnen de statuten per e-mail opvragen bij de penningmeester (e-mail: 
penningmeester@badmintonputten.nl)

3. Instellen telcommissie en stemmen

4. Pauze met gelegenheid voor kopje koffie/thee

5. Resultaat stemmen

6. Notulen Algemene Ledenvergadering van 14 februari 2013
De notulen zijn opgenomen in deze Nieuwsdropper

7. Verslag bestuur 2013 

8. Aandachtspunten bestuur 2014: 
• Groei van de vereniging door toename aantal seniorleden (werven en be-

houd)
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• Versterken verenigingsgevoel door jeugd+ouders (meer) te betrekken bij de 
vereniging en senioren sterker te binden aan de vereniging

9. Verslag trainer 2013

10. Verslag competitie 2013

11. Verslag jeugdcommissie 2013

12. Financieel verslag en resultatenoverzicht 2013
De stukken zijn voor leden bijgevoegd in deze Nieuwsdropper

13. Verslag Kascommissie 2013

14. Verkiezing nieuwe kascommissie

15. Begroting 2014
Het bestuur heeft de competitiebijdragen voor het seizoen 2013-2014 als volgt  
vastgesteld:  jeugdcompetitie: € 45,- p.p., seniorencompetitie:  € 65,- p.p.
Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen.

16. Bestuursverkiezing:
Piet Govers is vervroegd aftredend als penningmeester en Evelien de Jong is 
aftredend als algemeen lid. Beiden zijn niet herkiesbaar. Bea Maarseveen is 
aftredend als secretaris, wel herkiesbaar.

Het bestuur stelt voor om Harald Kemper te benoemen als penningmeester, 
Rinus Blankestijn als algemeen lid en Bea Maarseveen als secretaris. 

Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur, 48 uur voor aanvang van de 
vergadering onder overlegging van een lijst met handtekeningen van tenminste 
10 leden

17. Rondvraag

18. Sluiting
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Notulen ALV 14-2-'13
Notulen Algemene Ledenvergadering 2013
donderdag 14 februari 2013
Aanwezig: 29 leden (inclusief bestuur)
Afmeldingen: Evelien de Jong, Ancella Mosterd, Mylène Mosterd en Rinus Blankes-
tijn, Henk Beijert

1. Opening
Rond 20.45 uur heet voorzitter Henk van den Berg iedereen van harte welkom.

2. Notulen
• Notulen Algemene Ledenvergadering van 16 februari 2012
Er zijn geen vragen/opmerkingen over deze notulen. 
Bij deze zijn genoemde notulen vastgesteld.

3. Verslag bestuur 2012 
•	 De aandachtspunten uit 2012 blijven voor een groot deel ook aandachts-

punten voor 2013.
•	 De beleving van het badminton in de zaal is positief. In de maanden mei en 

juni 2012 was de zaal tot 22.00 uur gereserveerd. Er is echter regelmatig 
een half uurtje extra gehuurd tot 22.30 uur.

•	 Erelid Wil Wadie is in 2012 overleden. Hij was betrokken bij de oprichting 
van de vereniging en is zeer lang betrokken gebleven.

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag bestuur 2012

4. Aandachtspunten 2012: 
• Nieuwe (senior)leden werven en behouden: Dit punt wordt urgenter. Het 

aantal jeugdleden blijft ongeveer gelijk, maar het aantal seniorleden is in 
2012 gedaald

• Familie- of vriendeninstuif op competitie zaterdagen. Er wordt gebruik 
gemaakt van de gelegenheid om op de zaterdagochtend te badmintonnen, 
maar het kan meer/vaker. De leden worden uitgenodigd om eens met een 
familielid/kennis te komen badmintonnen

• Begeleiding jeugd, met name tijdens competitie. We zoeken nog steeds be-
geleiders voor de jeugdtrainingen en de jeugdcompetitie (zaterdagochtend). 
Graag aanmelden bij Bea Maarseveen

5. Verslag trainer 2012
Henk Beijert is vandaag niet aanwezig vanwege de slechte weersvoorspellin-
gen. Het verslag trainer is te lezen in de Nieuwsdropper (januari 2013). Het is 
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belangrijk dat volgend seizoen de competitiespelers ZELF TIJDIG vervanging 
regelen als zij een training afwezig zijn. Er worden geen vervangers meer ge-
vraagd die op dat moment al aan het ‘vrij’spelen zijn.

6. Verslag competitie 2012
Thea Smink meldt als aanvulling op het verslag dat er nog weinig aanmeldingen 
zijn voor de competitie 2013-2014, dus inschrijven!!

7. Verslag jeugdcommissie 2012
Iedere maand wordt er wel iets voor de jeugd georganiseerd. In maart speelt 
de jeugd alle donderdagavonden voor de clubkampioenschappen. Hiervoor 
worden nog seniorleden gezocht die de partijen willen tellen. Graag aanmelden 
bij Bea Maarseveen, maar spontaan komen helpen is ook welkom.

8. Verslag Kascommissie 2012
Het verslag van de kascommissie 2012, bestaande uit Rob Vonk en Evelien 
Kroon, wordt voorgelezen door Evelien. De kascommissie adviseert de vergade-
ring om de penningmeester decharge te verlenen. De leden bevestigen dit met 
applaus.

9. Verkiezing nieuwe kascommissie
Ilva Kemper en Thea Smink, reserve Rob Vonk

10. Financieel verslag en resultatenoverzicht 2012
Alle leden hebben de cijfers ontvangen. Piet Govers vraagt of er vragen/opmer-
kingen zijn.
Jan v.d. Ruitenbeek: Het resultaat 2012 is keurig postitief: bijna € 60,-
Harald	Kemper:	Gegevens	Rabo	effectenrekening	op	balans	zijn	al	definitief?	
Piet antwoordt hierop bevestigend
Harald Kemper: Bij nog te ontvangen contributie etc is geen bedrag ingevuld. 
Piet antwoordt dat er inderdaad geen contributie meer te ontvangen is.
Er zijn geen vragen meer over de balans per 31-12-2012

11. Begroting 2013 + voorstel contributie
Piet Govers geeft een toelichting op de begroting 2013.
De contributiebijdrage door de bond is verhoogd, waardoor de competitiebij-
drage door de leden ook verhoogd moet worden. Het bestuur heeft de compe-
titiebijdragen voor het seizoen
2013-2014  als volgt vastgesteld:  deelnemers aan de jeugdcompetitie: € 25,- 
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p.p., (senioren)competitie: € 35,- p.p.
De inkomsten uit contributie zijn sterk gedaald. Het bestuur stelt voor de con-
tributie voor seniorleden en jeugdleden te verhogen met € 1, per maand, totaal  
€ 10,- per jaar. Daarnaast wordt een bedrag uit de reserve opgenomen om de 
begroting sluitend te maken.
Het voorstel voor de contributieverhoging wordt aangenomen zonder tegen-
stemmen

12. Bestuursverkiezing
Henk van de Berg is aftredend als voorzitter en Berry Pap is aftredend als 
algemeen lid.  Het bestuur stelt voor om Marette Zwamborn te benoemen als 
voorzitter en Cees Ruiter als algemeen lid. Er hebben zich geen tegenkandida-
ten gemeld. De leden verlenen instemming middels een applaus.
Namens de leden biedt Piet Govers een presentje aan Henk en Berry aan met 
daarbij de woorden: ‘Bloemen verwelken, taarten vergaan, maar een pen met 
inscriptie, daar heb je wat aan’.
Daarna overhandigt Henk van den Berg de voorzittershamer aan Marette 
Zwamborn.

13. Rondvraag
•	 Berry Pap: zoekt vrijwilligers voor OPA (Oud Papier Aktie), graag aanmelden 

bij Berry. Peter Barnes, Rob Verhagen en Annemiek van Schaik melden zich 
aan.	Wie	volgt?

•	 Bea Maarseveen vraagt nog even aandacht voor 2 toernooien: teamtoer-
nooi en vriendentoernooi. Zie info in Nieuwsdropper of via de website

•	 Thea Smink: graag nog inschrijven voor de clubkampioenschappen!

14. Sluiting
Om 21:00 uur sluit Marette de vergadering.
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Toelichting Bondscontributie
Badminton Nederland heeft een nieuw 
contributiesysteem ingevoerd. De “ge-
wone” contributie voor alle leden, zowel 
junioren als senioren wordt verlaagd. 
Tegelijkertijd wordt de teambijdrage 
voor de competitieteams aanzienlijk 
ver-hoogd. Een seniorenteam gaat 260 
euro betalen en een juniorenteam 180 
euro. De teambijdrage voor de recrean-
tencompetitie en de verenigingsbijdrage 
worden niet verhoogd.

Op dit moment nemen 4 senioren- en 5 
juniorenteams deel aan de competitie. 
Dat betekent voor 2014 dat de Bonds-
contributie zou worden verhoogd met 
ruim 1000 euro. (Alleen in 2014 wordt de 

verhoging door de bond beperkt tot 750 
euro). Het bestuur is van mening dat de 
kosten van de competitie zoveel mo-
gelijk betaald moeten worden door de 
deelnemers aan de competitie.
Voor onze vereniging betekent dat een 
aanpassing van de competitiebijdrage. 
Een seniorenspeler gaat 65 euro beta-
len. Voor de juniorencompetitie is de 
competitiebijdrage vastgesteld op 45 
euro.

Door deze doorbelasting van de kosten 
vermijdt onze vereniging dit jaar een 
algemene contributieverhoging. 

Het bestuur

2e Team Toernooi
Datum:  zaterdag 19 april 2014
Tijd:  14.00 – 17.00 uur
Plaats: sporthal Putter Eng

Wie:
een team bestaande uit 4 personen.  Maximaal 
2 personen mogen lid zijn van een badminton-
vereniging. De teamleden kunnen junioren 
of senioren zijn. 

Tip: 
jeugdleden vraag ouders mee!
seniorleden vraag jeugd mee!

Voorwaarde:
opgeven met een teamnaam en de namen + leeftijd van de teamleden

Opgeven per e-mail voor 5 april 2014 via: bea.maarseveen@hetnet.nl
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De jeugdafdeling.
In overleg met het bestuur is besloten 
om alleen trainingsgroep 1 (de jongste 
lichting) op te laten gaan voor de BOB 
diploma’s. Aangezien er 5 jeugdteams 
aan de competitie deelnemen, krijgen de 
trainingsgroep 2 en 3 een wedstrijdtrain-
ing aangeboden.

We hebben dus 3 trainingsgroepen met 
in principe vaste begeleiders. Dit zijn:
• trainingsgroep 1 o.l.v. Bea, met 

afwisselend ondersteuning van Ilse, 
Ancella en soms Corrie.

• trainingsgroep 2 o.l.v. Jeannet en 
Risanka

• trainingsgroep 3 o.l.v. Corrie, 
Albert,oms Mylene en ondergetek-
ende.

De trainingsopkomst verloopt naar 
wens. Knelpunt is soms de jeugd “bij de 
les”te houden, wat ten koste gaat van 
de trainingsopdracht.

Dus vijf teams in de competitie!! Een 
zeer goede ontwikkeling voor club en 
jeugdspelers in een badmintonwereld 
waar veel verenigingen een afkalving 
zien van jeugdleden en jeugd competiti-
eteams.

Dan nu de stand van de jeugdteams in 
de competitie na 12 speelrondes:
Team 1
( Emmeline, Joanne, Shi Jie, Frans, 
David en Kevin) staat op plek zes ( 
tevens de laatste plaats in deze poule 
). Op verzoek van de vereniging zijn 

zij een klasse hoger ingedeeld, om 
te voorkomen dat er wedstrijden op 
zondag gespeeld moesten worden. Zij 
zijn duidelijk te zwaar ingedeeld. Toch 
blijven ze voor elke punt strijden en 
blijven positief.

Team 2
 (Joyce, Thamar, Kelvin, Joël en Rich-
ard) staat op plek 6  in een poule van 8 
teams. Ze hebben 1x gewonnen en 2 
maal gelijk gespeeld. De 2 wedstrijden 
op zondagen zijn in overleg met de 
betreffende verenigingen verplaatst naar 
de vrijdagavond en een dinsdagavond in 
de Kerstvakantie.
 
Team 3
 (Ian, Bart, Justin, Ruben en Jort) staan 
op de derde plaats in de poule en doen 
het voortreffelijk. Liefst 8 maal gewon-
nen en 1 maal gelijkgespeeld. Maar dit 
is dan ook het kampioensteam van vorig 
seizoen. In maart 2013 hebben zij (sa-
men met Maarten) meegedaan aan de 
regiokampioenschappen in Amersfoort. 
Omdat dit een jongensteam is, was er 
geen ruimte om eventueel over te stap-
pen naar een andere poule. Er stonden 
5 wedstrijden op zondag gepland. Ge-
lukkig werkten de andere verenigingen 
mee en zijn alle wedstrijden verplaatst 
naar de vrijdagavond of de woensdag in 
de herfstvakantie.

Team 4 
(Melissa, Alexandra, Ronald, Bart en 
Bas) staan onderaan met 3maal een 
gelijk spel. Dit is een nieuw team dat 

Jaarverslag trainer 2013
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voor het eerst competitie speelt. Met 
4 wedstrijden op de planning voor de 
zondag, ook hier weer een hele klus 
om alle wedstrijden te verplaatsen. Het 
is toch gelukt. Een tegenpartij (Zee-
wally) was zelfs bereid om hiervoor ook 
hun thuiswedstrijd in Putten te komen 
spelen. Fantastisch!

Team 5
 (Maarten, Brian, Thomas, Jip, Alexander 
en Paul(invaller)) staat op de zevende 
plaatst en hebben 1 maal gewonnen. 
Ook dit team is, na overleg, overge-
plaatst in een andere poule. Dit keer 
vanwege de redelijk grote reisafstanden. 
Ook hier is het gelukt om 5 zondag-
swedstrijden te verplaatsen. Dit jongste 
team is zeer enthousiast en straalt dat 
ook uit. Kijk maar eens naar de foto op 
de website.

De trainingen hebben resultaat gehad. 
Er zijn veel diploma’s zijn uitgereikt: op 
14 februari NBB2, op 11 april NBB3, 
op 18 april BOB1 en BOB2 en op 25 
april herkansingen voor alle genoemde 
diploma’s. Iedereen is geslaagd.

Tot slot nog 3 opmerkingen:
1. Ik hoop dat we ook de volgende 

competitie van 2014/2015 met vijf 
jeugdteams aan de start kunnen ko-
men. Dus, nog geen competitiespel-
er, ga er dan serieus over nadenken 
en meld je aan bij Bea.

2. Fijn dat er op de zaterdagen bij de 
competitiewedstrijden zoveel ouders 
komen kijken!

3. Langs deze weg dank aan alle jeug-
dbegeleiders en competitie verteg-
enwoordiger voor al jullie inzet.

De senioren.
Op donderdag 22 en 29 augustus de 
eerste 2 trainingen van 20.00 tot 22.00 
uur. Heerlijk twee uur trainen en toch is 
het zo weer voorbij. Vanaf 05.09.13. is 
de training weer van 20.20 tot 21.20 uur.
Steeds staan op alle banen vier spelers 
en waar nodig wordt vervanging tijdig 
geregeld door de speler zelf. 
Op zaterdag 07.09.13. de eerste startza-
terdag van 10.00 tot 12.00 uur. Heer-
lijk, weer 2 uur training. Op zaterdag 
14.09.13. wedstrijden tussen de teams 
van Putten. Team 1 tegen team2 en 
team 3 tegen team 4. Alle wedstrijden 
worden afgewerkt en wordt een stuk 
wedstrijdervaring weer opgepakt. De 
B.V.Putten is klaar voor de competitie!!
Er zijn wel een aantal veranderingen ten 
opzichte van de vorige competitie.

Team 1 speelt met Ilva Kemper. Evelien 
de Jong, Albert v.d. Horst en Henk v.d. 
Berg in de derde klasse.
Team 2 bestaat uit Mylene en Ancella 
Mosterd en de heren Cees Ruiter en 
René Gerrietsen. Ook zij spelen in de 
derde klasse.
Team 3 bestaat uit Risanka v.d. Horst, 
Wencke Smink en de heren Marcel 
Teunissen en Jasper van Nijhuis. Ook zij 
spelen dit seizoen voor het eerst in de 
derde klasse.
Omdat team 3 vorig seizoen is gepro-
moveerd, wordt het team 3 van vorig 



15http://www.badmintonputten.nl

jaar nu team 4. Het team bestaat uit Bea 
Maarseveen en Jeannet van de Akker en 
de heren Paul Alfrink en Harald Kemper.

Momenteel, na 12 competitie wedstri-
jden is de stand van zaken als volgt:
Team 1 is met overmacht kampioen is 
haar klasse geworden. Proficiat!!!!

Team 2 staat bovenaan met 6 wedstrijd-
punten meer dan de nummer 2  in deze 
poule. Er moeten nog 2 zware thuis-
wedstrijden worden gespeeld, maar het 
team heeft de touwtjes in eigen handen. 
Wel is Ancella afgehaakt vanwege haar 
zwangerschap, waardoor er veel inval 
dames nodig zijn. Nog even met zijn 
allen de schouders eronder en wie weet 
wat er mogelijk is.

Team 3 heeft van de bond 8 punten in 
mindering gekregen omdat 2 dames 
van het team op zaterdagochtend ziek 
waren en niet konden spelen. Deze klap 
is niet meer te repareren en daardoor 

zal het team waarschijnlijk degraderen. 
Helaas, maar hier is geen kruid tegen 
gewassen.

Team 4 doet het bijzonder goed. Ze 
staan stevig tweede in hun poule.

Even terug naar de trainingen:
Opkomst in 2013 is naar wens verlopen. 
De inzet bij de trainingen oogst veel 
waardering. Er heerst een fijne train-
ingssfeer waarin het goed werken is. 
Spelers motiveren mij om veel tijd in de 
voorbereiding te steken van de trainin-
gen.
Dit seizoen geen derde trainingsgroep 
op de donderdagen, omdat we in januari 
2014 starten met een nieuwe groep 18 
plus badmintonners.

met sportieve groet,

Henk Beijert. 
Trainer/Coach B.V.Putten.
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SL2B opleiding
De data en tijden van de trainerso-
pleidingen Sportleider 2 badminton die 
in het voorjaar 2014 plaats gaan vinden 
in onder andere Harderwijk zijn bekend. 

In zes opleidingsdagen wordt de 
trainersopleiding voor jeugdtrainers/ 
recreantentrainers georganiseerd en 
de opleiding wordt afgerond met een 
afrondingsdag.
Inschrijven voor een van deze SL2B-
opleidingen kan tot 9 februari 2014.
http://www.badminton.nl/trainers/
opleidingsaanbod/sportleider_2_bad-
minton/geplande_opleidingen voor meer 
informatie over de opleidingen en om je 
in te schrijven.

Veel badmintonverenigingen zijn op 
zoek naar een trainer. Daarom heeft 
Badminton Nederland een trainers-
opleiding ontwikkeld, waarmee de 
vereniging haar eigen vrijwilligers kan 
laten opleiden tot trainer. Met de komst 
van de Kwalificatiestructuur Sport is de 
Korte Cursus komen te vervallen en is 
de opleiding Sportleider 2 badminton de 
eerste stap naar het badmintontrainer-
schap.

Officiële status
De Sportleider 2 badminton heeft een 
officieel door het rijk erkende status, 
waardoor volgens de nationale maat-
staven de deelnemer officieel gere-
gistreerd wordt als trainer. Hierdoor is 
het mogelijk om in diverse gemeenten 
aanspraak te maken op subsidie. En 
gezien het grote leerresultaat en ge-

dane inspanningen van de deelnemer is 
de erkenning als trainer niet meer dan 
logisch.

Enthousiaste deelnemers
De deelnemers die u reeds vooraf 
gegaan zijn, waren zeer enthousiast 
over deze nieuwe opleiding. Ook u zal 
dat straks zijn, want na enkele dagdelen 
onderwijs en een stage bent u in staat 
om actief voor een groep badminton-
ners te staan en hen te leren badminton-
nen.

Harderwijk
Deze opleiding wordt georganiseerd in 
samenwerking met BC Harderwijk. De 
docent is Rob Banse en inschrijven kan 
tot 9 februari.
De opleidingsdagen zijn:
• zaterdag 1 maart (9.30 - 12.30)
• zaterdag 15 maart (9.30 - 12.30)
• zaterdag 29 maart (9.30 - 12.30)
• zaterdag 12 april (9.00 - 12.00)
• zaterdag 10 mei (9.30 - 12.30)
• zaterdag 24 mei (9.30 - 12.30)
• zaterdag 21 juni (afrondingsdag 

van 9.30 tot 16.00 uur )
Locatie: 
Sportzaal Stadsweiden, 
Kamillemeen 3 (3844 HZ) 
Harderwijk.

Heb je belangstelling om deze opleiding 
te volgen? Meld je dan even bij het 
bestuur!
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Notulen extra ALV 16-1-'14
Notulen extra Algemene Leden Vergadering d.d. 16-01-2014

1. Opening: 
De voorzitter, Marette Zwamborn, opent de vergadering. Er wordt nagegaan of 
alle aanwezige leden de presentielijst hebben getekend

2. Voorstel voor 3 statutenwijzigingen:
De voorzitter doet navraag of er nog vragen/opmerkingen zijn naar aanleiding 
van het voorstel voor 3 statutenwijzigingen:

Wijziging 1: Toevoegen: 
Zondag.
De vereniging zal nooit op zondag competitiewedstrijden  organiseren of spelen. 
Zij laat de leden persoonlijk vrij wat betreft deelnemen aan badmintonactivitei-
ten op zondag buiten het verband van de vereniging.

Wijziging 2: Art. 8.5  
Waar staat “Tienduizend gulden”, wijzigen in “Tienduizend euro”

Wijziging 3: Art. 16.3 
Waar staat “leden”, wijzigen in “stemgerechtigde leden”.

Er zijn geen vragen. 
De penningmeester heeft geteld hoeveel leden aanwezig zijn. Uit de presentie-
lijst (ter inzage bij het secretariaat) blijkt dat er 26 seniorleden aanwezig zijn en 1 
ouder van een jeugdlid. Om op deze vergadering te kunnen stemmen over het 
voorstel tot de statutenwijzing moet 2/3 deel van alle leden aanwezig zijn. Er zijn 
niet voldoende leden aanwezig. 
De 2e extra ALV vindt plaats op 13-02-2014, 20.00 uur, kantine. Dan zal worden 
gestemd over het voorstel. Hiervoor is geen minimaal aantal aanwezige leden 
meer vereist. Het voorstel wordt aangenomen indien op de 2e extra ALV mini-
maal 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen ‘voor’ wijzigen van de statuten 
stemt.

3. Sluiting
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Aanmelden competitie '14/'15
Het is weer zover! Men kan zich opge-
ven voor de competitie van het nieuwe 
seizoen 2014/2015. 

De competitiebijdrage is € 45,00 voor 
junioren en € 65,00 voor senioren. Infor-
matie over de verhoging van de compe-
titiebijdrage staat elders in dit blad

Als men zich opgeeft, dan 
wordt er van je verwacht dat je
elke donderdag komt trainen.

De competitie start in de week van 20 
september 2014 en loopt tot 24 januari 
2015.

De speeldagen voor de thuiswedstrijden 
zijn op zaterdag van 9:30 uur  tot 13:00 
uur. De uitwedstrijden zijn afhankelijk 
van de tegenpartij maar worden veelal 

gespeeld in de weekenden, zowel op 
zaterdag als op zondag. Afgelopen sei-
zoen hebben wij met 5 jeugdteams en 4 
seniorenteams competitie gespeeld.

Als je interesse hebt, geef je 
dan zo snel mogelijk op. 

Wij moeten het aantal teams voor 1 april 
2014 doorgeven aan de bond.

INSCHRIJFFORMULIER COMPETITIE 

Naam   …………………….....................................................……….

Speelt    wel / niet op zondag

Inleveren bij Bea Maarseveen of Thea Smink zo spoedig mogelijk.
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Op zaterdag 8 maart 2014 worden er 
wedstrijden gespeeld voor de club-
kampioenschappen 2014. Dat klinkt 
allemaal erg serieus, en dat is het mis-
schien ook wel. Maar …….

De clubkampioenschappen zijn niet al-
leen bedoeld voor de competitiespelers.
Ook leden die het gezellig vinden om 
leuke partijen te spelen zijn van harte 
uitgenodigd om mee te doen. Voor 
wie zenuwachtig wordt van het woord 
clubkampioenschappen noemen we het 
‘een dagje lekker badmintonnen’. En als 
het iemand over de streep kan halen: 
NIET - competitie spelers spelen in hun 
eigen poule (of je wel/niet competitie 
speler bent is ter beoordeling van de 
organisatie).

Als we zo rondkijken op de donderdaga-
vond zijn er voldoende kandidaten om 
een aantal leuke partijen te spelen. Je 

kunt je opgeven als team, maar je mag 
je ook opgeven zonder partner (dan gaat 
de organisatie ‘koppelen’). De mogeli-
jkheid bestaat ook dat er wat ‘gerom-
meld’ gaat worden (bijv. een mix tegen 
een dubbel) , om er voor te zorgen dat je 
voldoende partijen speelt om de zondag 
erna spierpijn te hebben. 

Daarnaast is het mogelijk je op te 
geven voor een verzorgde lunch (d.w.z. 
de inkopen worden voor je geregeld, 
broodje smeren mag je zelf doen).
Dus geef je op via het aanmeldingsfor-
mulier dat elders in deze Nieuwsdropper 
staat.

Heb je nog vragen of twijfels: vraag of 
meld het Thea of Bea.

Organisatie clubkampioenschappen 
senioren,
Thea Smink en Bea Maarseveen

Oproep NIET-competitiespelers
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Badmintontoernooien
Beste badmintonners,

We zitten nu fanatiek in de competitie maar na de competitie zitten we heel fanatiek 
stil.
We hebben vorig seizoen meegedaan met een badmintontoernooi in Barneveld en 
in Vaassen (Epe) en dat is zeer goed bevallen. We zijn er wel achter gekomen dat 
we ons op tijd moeten inschrijven voor toernooien want anders zitten de toernooien 
vol. Ik heb een aantal toernooien op een rijtje gezet die geschikt en in de buurt zijn. 
Geef je op via de mail en dan wordt er gekeken of er teams kunnen worden ge-
maakt. Daarna wordt er contact gezocht over het inschrijven.

Overzicht geschikte toernooien:

• 28e Kamphaltoernooi zaterdag 22 maart 2014 Wezep

• Victor open korf toernooi zaterdag 29 maart 2014 Leusden

• Het 32ste Veluwse badmintontoernooi zaterdag 12 april Vaassen (Epe)

• Jan van Schaffelaar Toernooi zaterdag 19 april 2014 Barneveld

• 7e Apeldoorn open zondag 25 mei 2014 Apeldoorn

• Het 44ste dauwtrappertoernooi op donderdag 29 mei 2014 (Hemelvaartsdag) 
Vaassen (Epe).

Je kunt deelnemen aan de volgende categorien:
• dubbel (partner moet zich ook opgeven)
• single
• mix (partner moet zich ook opgeven)

Opgeven z.s.m. bij Mylene Mosterd via de mail: mylenemosterd@live.nl.
Vragen?? Mail ze gerust.

Groetjes Mylene
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Junioren Senioren

Februari 2014

13 donderdag 20.00 uur: 
2e extra ALV, evt stem-
men over zondagsstatus  
Aansluitend: 
Algemene Leden Verga-
dering
Locatie: kantine sporthal
Ook voor ouders van 
jeugd-leden!

20.00 uur:
2e extra ALV, evt stemmen 
over zondagsstatus 
Aansluitend: 
Algemene Leden Vergader-
ing
Locatie: kantine sporthal

20 voorjaarsvakantie Vrienden/vriendinnen 
instuif

Instuif voor vrienden/be-
kenden +
Tossen penningen

Maart 2014

06 13 20 27 Clubkampioenschappen 
jeugd

08 zaterdag 9.00 – 17.00 uur: 
Clubkampioenschappen 
(ook voor recreanten!)

April 2014

03 10 17 24 Puntentoernooi

19 zaterdag 14.00-17.00 uur:
Team Toernooi

14.00 – 17.00 uur:
Team Toernooi

Mei 2014

01 08 15 22 29 Puntentoernooi

01 meivakantie Vrienden/vriendinnen 
instuif

Instuif voor vrienden/be-
kenden 

Kalender
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Junioren Senioren

23 vrijdag 19.00 – 22.00 uur: 
vriendentoernooi

29 hemelvaartsdag Geen Badminton Geen Badminton

Juni 2014

26 donderdag Laatste speelavond dit 
seizoen

Laatste speelavond dit 
seizoen

27 28 24 uur Puttense Sportmarathon
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Eén van de gevolgen van de invoering 
van het IBAN systeem is dat we geen 
acceptgirokaarten meer gaan gebruiken. 
We zullen dus aan onze leden die nog 
geen gebruik maken van de automati-
sche incasso een rekening sturen per 
e-mail. Deze rekening betreft het totale 
jaarbedrag van de contributie. Omdat 
we nu nog niet weten wie er competitie 
gaan spelen zal de competitiebijdrage 
apart in rekening worden gebracht We 
maken gebruik van de e-mail adressen 
welke nu bij het ledensecretariaat (Bea) 
bekend zijn. Wilt u er dus voor zorgen 
dat Bea beschikt over uw laatste en 
juiste e-mail adres !
U kunt uzelf en ons een boel werk 

besparen door over te stappen op au-
tomatische incasso. Dan betaalt u de 
contributie in 2 termijnen.
De eerste automatische incasso zal 
plaatsvinden op vrijdag 28 februari. 
Dit betreft de eerste 6 maanden van 
dit jaar. We schrijven af: € 78 voor 
seniorleden en € 54 voor juniorleden. 
Het Incasso-I.D.van de vereniging is: 
NL50ZZZ400942150000.
De tweede incasso volgt eind septem-
ber deze bevat ook de eventuele com-
petitiebijdrage. Seniorleden betalen dan 
€ 52 plus eventueel € 65, Juniorleden 
betalen € 36 plus eventueel € 45.
Zijn er nog vragen, aarzel niet, bel Piet.

de Penningmeester

Inning contributie '14

Op alle donderdagavonden in maart 
speelt de jeugd partijen voor de club-
kampioenschappen. 
Alle jeugdleden spelen singles in hun 
eigen leeftijdscategorie, waarbij het 
geboortejaar bepalend is. In iedere leef-
tijdscategorie wordt er dus een dame en 
een heer clubkampioen. 
Daarnaast worden de jeugdleden in 2 
of 3 leeftijdspoules ingedeeld in dub-
bels/mixen. Zij spelen partijen via een 
laddercompetitie. Door middel van het 
uitdagen van een team dat hoger op de 
ladder staat, kan een team (door te win-
nen) bovenaan komen te staan. Wie op 
de laatste donderdagavond bovenaan 
de ladder staat mag zich ‘clubkampioen 

dubbelspel 2013’ noemen.

Om alles goed te organiseren is het 
belangrijk dat de jeugdleden zich af-
melden als ze een avond niet kunnen 
spelen. Hiermee proberen we zoveel 
mogelijk rekening te houden met het 
plannen van de partijen. Afmelden graag 
via: bea.maarseveen@hetnet.nl

Op donderdag 27 maart a.s. zullen zo-
veel mogelijk finales gespeeld worden. 
U bent van harte uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn.

Namens de jeugdcommissie,
Bea Maarseveen

Jeugdclubkampioenschappen
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Clubkampioenschappen 2014
Dit jaar worden de clubkampioenschap-
pen gehouden op zaterdag 8 maart 
2014, van 9:00 uur tot 17:00 uur. 

Op donderdag 27 februari en 6 maart 
willen we alvast beginnen met de 
singels. 

Wij rekenen op veel deelnemers zowel 
recreanten als competitie spelers. 
Ook als je (nog) geen partner hebt voor 
dubbel of mix is het belangrijk toch in te 
schrijven. We proberen een programma 
te maken, waarbij iedereen verspreid 
over de dag voldoende partijtjes kan 
spelen. Het belangrijkste is dat het voor 
iedereen een gezellige dag gaat worden.

Je kunt voor drie onderdelen inschrijven. 
Per onderdeel wordt een bijdrage van € 
1,50 gevraagd, te voldoen bij inschrijv-
ing. Als je voor meerdere onderdelen 

inschrijft houdt dit wel in dat er een kans 
is dat je diverse partijen achter elkaar 
moet spelen, want wij willen het wel op 
één dag afmaken. 

Recreanten: probeer het eens!!! Hoe 
meer zielen hoe meer vreugd. Je zal er 
geen spijt van krijgen, misschien wel 
spierpijn….

Tevens is er de mogelijkheid om een 
lunch te gebruiken. Hiervoor wordt een 
bijdrage van € 4,00 gevraagd. Geef dit 
aan op het inschrijvingsformulier en 
reken dit gelijk af met het inschrijfgeld.

INSCHRIJFFORMULIER CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2014

NAAM …………………………………..........................…. M/V

c Enkel (let op: spelen op donderdag 27 februari en 6 maart!)

c Dubbel partner   …………......................………….................................

c Mix partner   …………………………......................................................

c Wenst gebruik te maken van de lunch.
 
Inleveren voor 20 februari 2014 bij Bea Maarseveen of Thea Smink
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Ook dit jaar kwam Sinterklaas niet zelf 
op bezoek bij de jeugd van de badmin-
ton. We zijn er ondertussen wel aan 
gewend. Gelukkig had hij wel 2 zwarte 
Pieten naar de sporthal gestuurd. Bij 
de jeugd waren zij op 28 november j.l. 
duidelijk aanwezig om de spelletjes of 
partijtjes in de war te schoppen en om 
snoepgoed uit te delen. Zo rond 20.00 
uur verdween de jeugd met de zwarte 
Pieten naar de kantine om nog meer te 
snoepen en wat te drinken. Daar riepen 
de Pieten de jeugdleden bij zich in drie 
groepen. De eerste groep heeft een lied-
je gezongen, de tweede groep mocht 
zich uitleven/dansen met ‘zwarte Pieten 
style’ en de derde groep kreeg een 
echte QUIZZZZ voor de kiezen. Daarna 
waren de begeleiders aan de beurt om 
een rijmpje na te zeggen, dat bleek 
een echte tongbreker! Natuurlijk was 
er voor iedereen ook een kleinigheidje. 
Deze zwarte Pieten hadden zich erg 
goed voorbereid op hun bezoekje aan 

onze vereniging. Op de website, www.
badmintonputten.nl, zijn heel veel foto’s 
te vinden. Heb jij jezelf al gevonden?

Bij de senioren werd Sinterklaas ge-
vierd met een Taai-Taai-Toernooi. Op de 
avond zelf werd invulling gegeven aan 
dit toernooi. Het zou een echt Taai-Taai-
Toernooi zijn geworden als er singles 
gespeeld werden, maar de aanwezige 
leden zagen dit niet zo zitten. Er werden 
dus teams gemaakt van 4 personen van 
ongeveer gelijke sterkte. Deze 4 perso-
nen gingen in wisselende samenstelling 
met/tegen elkaar spelen gedurende 3 
rondes. Ieder noteerde de persoonlijk 
behaalde punten. Aan het einde van 
de avond werd duidelijk wie het taaiste 
toernooi hadden gespeeld: de dame en 
de heer met de minst behaalde punten. 
Als troost ontvingen zij een zakje …… 
taai-taai. 
Benieuwd wie dit waren? Zie de foto’s 
op www.badmintonputten.nl

Sinterklaas
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Jaarverslag bestuur badmintonverenig-
ing Putten 2013

Algemeen
De badmintonvereniging Putten is een 
vereniging met een gezellige sfeer. De 
organisatie van de vereniging loopt so-
epel, met name door een aantal gemo-
tiveerde en ervaren vrijwilligers, trainer 
en bestuurders. De focus ligt op het 
belangrijkste van de club: badminton-
nen, ieder op zijn eigen niveau.
In 2013 had het bestuur als aandacht-
spunten: groei van de vereniging bij de 
senioren en stimuleren van het clubge-
voel.  In 2013 zijn daarvoor inloopavon-
den voor senioren gehouden in februari, 
is het Teamtoernooi in april georgani-
seerd, en zijn de basiscursus voor 18+ 
en de organisatie van de jubileumavond 
in 2014 voorbereid.
Puzzels voor het bestuur waren in 2013 
de zaalhuur (tot tien uur of tot elf uur) en 
de invulling van de recreanten training. 
Daarnaast is de organisatie van de jeug-
dcompetitie zeer moeizaam verlopen, 
er moesten te  veel zondagswedstrijden  
worden verzet, dank zij veel doorzett-
ingsvermogen van de competitieleiders 
is het toch gelukt. In 2014 zal het 
bestuur daarom de zondagsstatus van 
de vereniging voorstellen. 

Bestuur
Voorzitter
Marette Zwamborn
Termijn tot 2016
Secretaris
Bea Maarseveen

Termijn tot 2014, herkiesbaar
Penningmeester
Piet Govers
(Vervroegd) aftredend 2014
Algemeen lid
Evelien de Jong
Aftredend 2014
Algemeen lid
Cees Ruiter
Termijn tot 2016

Ledenbestand
Het ledenaantal van de vereniging is 
ongeveer constant gebleven. Bij de 
junioren zijn in 2013 vijf nieuwe spelers, 
tussen 8 en 11 jaar oud begonnen. Veel 
succes en speelplezier! Vijf  jeugdleden 
zijn gestopt en een paar junioren zijn 
doorgestroomd naar de senioren. Begin 
2014 hopen we weer nieuwe jeugdspel-
ers te verwelkomen. 
Bij de senioren hebben we versterk-
ing gekregen vanuit de junioren en we 
hebben drie nieuwe senioren mogen 
verwelkomen. In 2013 zijn helaas zes 
leden vertrokken, onder andere wegens 
verhuizing. 

Trainingen
• Jeugd: vaste trainingstijden tussen 

19.00 – 20.15 uur, periode sep-
tember – februari onder leiding van 
Henk Beijert en de jeugdbegeleiding 
Bea, Jeannette, Ilse, Els, Albert, 
Risanka, Ancella en Mylene. 

• Senioren wedstrijdspelers: vaste 
trainingstijden tussen 20.20-21.20 
uur, periode september – januari 
onder leiding van Henk Beijert.

Jaarverslag bestuur '13
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• Senioren recreanten: in seizoen 
2012-2013 is regelmatig training ge-
geven voor een groep gemotiveerde 
recreanten. Vanaf september 2013 
lukte het niet om een voldoende 
grote groep samen te stellen voor 
training na 21.20 uur. Dit is een aan-
dachtspunt voor het bestuur.

Jaarlijks evalueert het bestuur de 
trainingen met de trainer en de jeugdbe-
geleiders. Zie verder het jaarverslag van 
de trainer.

Competitie 
• De competitie van seizoen 2012-

2013 is gespeeld met 3 junioren-
teams en 4 seniorenteams.  De 
vereniging had twee kampioen-
steams: één jongensteam en één 
seniorenteam. 

• In de voorjaarscompetitie heeft 
één team van onze vereniging 
meegedaan. 

• De competitie van seizoen 2013-
2014 is van start gegaan met 5 (!) 
juniorenteams en 4 seniorenteams. 
De resultaten zijn veelbelovend… 

Competitieleiding was in handen van 
Thea (senioren) en Bea (jeugd), voor-
jaarscompetitie door Evelien.  Zie verder 
het jaarverslag competitie. 

Financiële steun
In 2013 is sportsubsidie ontvangen van 
de Gemeente Putten, en hebben we 
vanuit het Goede Doelen Fonds van ING 
een bijdrage gekregen. Er is in juni voor 
de Oud Papier Actie gelopen, waarmee 
de clubkas is aangevuld (bedankt Rinus, 

Rob, Henk en Cees!).
De junioren spelen in clubshirts gespon-
sord door Hope-verlichting import en 
export (bedrijf van Ming), de senioren 
hebben shirts van Domburg en Inters-
port. 
Adverteerders in de Nieuwsdropper in 
2013 waren Blankespoor, Nout Ver-
huizingen, Domburg, Meiling, Sluis 
Optiek, Geurts, Rabobank, Pasman, 
Accent, Van Hoff, Jecor, Expert, Van 
Laar, Roordink, Van de Mheen, Exclu-
sive giftshop, Henk Mazier, Fat Alice, TS 
Products, Plus, Vierwind, Jan Geerse, 
de Jong & Laan, Kok, Foppen,en Bloe-
merieBessel. 
Daarnaast hebben enorm veel bedrijven 
uit Putten en omstreken de clubkampio-
enschappen gesponsord. 
Dank voor alle steun!

Overige activiteiten   
Voor de jeugd is door de jeugdbe-
geleiding minstens elke maand een 
activiteit georganiseerd. Zie het foto-
jaarverslag van de jeugdactiviteiten.
De overige activiteiten per maand:
Jan: Mix toernooi jeugd, PR voor de 
vereniging d.m.v. interview bij Radio 
Veluwe FM door Risanka van der Horst
Feb: Algemene ledenvergadering + 
inloopavonden voor senioren (leden-
werving)
Maart: Clubkampioenschappen senioren 
en jeugd
April: Diploma slaan, team toernooi, 
open training Nationale Sportweek
Mei: Vriendentoernooi, puntentoernooi
Juni: Vrijwilligersuitje, Puttense Sport-
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marathon
Sept: Barbecue
Okt: Ouder&Kind toernooi, trainer Henk 
Beijert 70 jaar
Nov: Sinterklaas bij de jeugd-training
Dec: Taai-Taai toernooi

Kantine en sporthal
De ‘derde helft’ speelt een belangrijke 
rol in het verenigingsgevoel. Hapjes 
werden verzorgd door Ellen en Els. Van-
uit de sporthal is prettig samengewerkt 
met Marja. 

Nieuwsdropper en website
In 2013 is de nieuwsdropper vijf maal 
verschenen. De website is vernieuwd. 
Redactie is vakkundig in handen van 
Paul Alfrink.

Vacatures
Dit jaarverslag sluiten we af met enkele 
openstaande vacatures:
• Jeugdbegeleiding (m/v, anderhalf 

uur per week), werkzaam binnen een 
gemotiveerd team, kan altijd bij!.

• Medewerker advertenties (m/v, 
flexibele invulling), met gevoel  voor 
lokaal bedrijfsleven.

• Medewerker PR (m/v, één tot vier 
uur per maand), als razende reporter 
voor onze verslaggeving op sociale 
media en in de krant. 

Sollicitaties zijn welkom bij het bestuur. 
Functie-eisen zijn motivatie en goede 
zin, ter waarborging van de goede sfeer 
binnen de vereniging! 
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Jeugdpuzzel 3, wir-war
De oplossing van Jeugdpuzzel 1, de 
Woordplakker, was SHUTTELRUN en 
is gewonnen door Emmeline van Zeu-
meren. De winnares werd beloond met 
een bon van de Bruna ter waarde van 5 
Euro.
Veel plezier ermee!

Een wir-war van letters

Welke landen worden bedoeld?

1. DENERLDAN
2. LANDEKRIEGN
3. RAZTESNIWDL
4. PASJEN
5. ENGORWENO
6. SANDCHTLO
7. LISËRA
8. DSLIJAN
9. RAKFNIJKR
10. STAINANGAFH

Zet de tien landen op een briefje en 
lever dit vóór 14 maart 2014 in bij Bea 
(of per e-mail naar bea.maarseveen@
hetnet.nl).

Veel puzzelplezier!

Namens het bestuur, Evelien de Jong
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Financieel verslag 2013.

Het aantal nieuwe leden in 2013 was 
wat lager dan waar in de begroting 
rekening mee was gehouden. Daar 
stond weer tegenover dat er meer teams 
deelnamen aan de competitie waardoor 
de competitiebijdrage hoger was.

We hebben in 2013 onze Rabo-leden-
certificaten verkocht. We lopen nu min-
der risico maar missen wel rente-inkom-
sten. Een belangrijke financiële impuls 
kregen we van de ING-bank in de vorm 
van een donatie vanuit het ING Goede 
Doelenfonds. We zijn Berry Pap en de 
ING bank daar heel dankbaar voor.

Aan de uitgavenkant stijgen de kosten 
voor de competitie. Gebleken is dat 
het jeugdbudget waaruit o.a. het Sin-
terklaasfeest wordt betaald, te laag is 
begroot. Dankzij de inspanningen van 
Els Govers en de bijdragen van onze 
adverteerders konden we de clubkampi-
oenschappen en de toernooien positief 
afsluiten. 

Dat we het jaar met een positief saldo 
beëindigen is te danken aan de over-
boeking uit onze reserves die eigenlijk 
maar voor de helft nodig was.

Penningmeester.

Begroting 2014.

Zoals elders in ons blad wordt toege-
licht is er een belangrijke wijziging in de 
Bondscontributie doorgevoerd. Bonds-
contributie en competitiekosten worden 
samengevoegd en de door onze spelers 
te betalen competitiebijdrage moet 
aanzienlijk worden verhoogd. De bond 
heeft, alleen voor 2014, de contributie 
vastgesteld op maximaal 750 euro meer 
dan betaald is in 2013. Onze compe-
titiekosten bestaan dan alleen nog uit 
drankjes voor de jeugd en bloemen voor 
de eventuele kampioenen. 

Geen ledencertificaten betekent ook 
geen dividend meer in 2014. Het bestuur 
heeft in 2014 een statutenwijziging voor-
bereid. (zie uitnodiging voor de ALV). De 
eventuele notariskosten zullen worden 
geboekt als Bestuurskosten. 2014 is een 
jubileumjaar, we zullen onze 35ste ver-
jaardag gepast vieren en gebruiken daar 
een deel van ons jubileumfonds voor. Uit 
het jeugdfonds wordt een deel van de 
jeugdkosten betaald en opnieuw moet 
onze reserve worden aangesproken om 
in de kosten te kunnen voorzien.

Het bestuur

van de penningmeester
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Verjaardagskalender

Jarige Junioren
Februari
01 Maarten van den Ham
03 Arian Naisi
06 Ian Koster
09  Luna Rooze
11 Melissa Zwart
25 Ruben Vonk

Maart
09 Denise Geurts
15 Mirjam Arissen
15 Justin van de Koot
22 Kelvin van de Koot
25 Dion Marcus
30 Alexandra van Losenoord
30 Bas Wieringa

Jarige Senioren
Februari
17 Rob Verhagen

Maart
07 René Gerrietsen
11 Pascalle Gerrietsen
20 Lenny Padmos
25 Anne Toes
26 Ilva Kemper
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Verslag competitie senioren
Dit seizoen hebben de teams het weer 
behoorlijk  zwaar gehad maar hebben 
zich goed geweerd . 

Wij hebben weer een kampioensteam 
en wel team 1 bestaand uit: Evelien de 
Jong, Ilva Kemper,Henk v.d. Berg en 
Albert v.d. Horst. Er moeten nog twee 
wedstrijden worden gespeeld maar ze 
staan al 18 punten voor dus niet meer in 
te halen. 

Dan hebben we team 2, staat op plaats 
1 met 6 punten voor maar zij moeten 
nog twee wedstrijden spelen dus het is 
voor dit team nog niet zeker of ze kam-
pioen worden het blijft spannend. 

Team 3 staat onderaan en staan dus in 
de gevaren zone om te degraderen. Dit 
team heeft tegenslag gehad door dat ze 
een wedstrijd hebben moeten uitstellen 
wegens ziekte waardoor de bond 8 pun-
ten hebben afgetrokken en ze dus op de 
laatste plaats staan. 

Team 4 heeft ook een goed seizoen 
achter de rug en staan op een wel ver-
diende 2e plaats .

Zoals het er nu naar uit ziet hebben we 
in ieder geval volgend jaar weer één 
tweede klas team en als het mee zit 
misschien wel twee teams. 
Eind januari zal het duidelijk zijn wat de 
definitieve stand is en kunnen we weer 
plannen maken voor het nieuwe seizoen.

Voor de voorjaarscompetitie van 2013 

konden wij 1 team inschrijven.

Dat team bestond uit Corrie Bokhorst, 
Thea Smink, Jan van de Ruitenbeek en 
Ron Nijdam.
Zij waren ingedeeld in poule 12 en wer-
den 2e in hun poule met 33 punten.

Er deden zich geen problemen voor.
Wel werden er dit seizoen veel wedstrij-
den verschoven naar andere data. Maar 
dat leverde na overleg met de desbetref-
fende  tegenstanders uiteindelijk geen 
problemen op.
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Fotojaarverslag jeugd

Januari: Nieuwjaars-Mixtoernooi

Februari: Instuif en NBB2

Maart: Clubkampioenschappen

April: BOB1, BOB2, NBB3

April: Team-Toernooi

Juni: Laatste speelavond
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Oproep aan alle competitiespelers,
zowel jeugd als senioren

Het competitie clubshirt moet zo snel mogelijk (gewassen!) worden 
ingeleverd bij Bea Maarseveen na de laatste competitiewedstrijd

eind januari 2014

Alleen de seniorleden die ook voorjaarscompetitie gaan spelen kun-
nen hun competitieshirt houden

Begin volgend seizoen, op de startersdag(en), worden ze opnieuw uitgedeeld

Oktober: Ouder & Kindtoernooi December: Zwarte Pieten op bezoek 

Er is natuurlijk nog veel meer gebeurd in 2013.
Kijk maar op de site voor heel veel foto’s
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Voorjaarscompetitie
De reguliere competitie zit er bijna op, dus maken we ons nu op voor de komende 
voorjaarscompetitie.

Dit jaar hebben we weer één team hiervoor in kunnen schrijven.
Het team bestaat uit: Ron Nijdam, Jan van de Ruitenbeek, Corrie Bokhorst en Thea 
Smink.

Zij kunnen best wat steun gebruiken, daarom, als je even staat te wachten en zij 
hebben een wedstrijd, kom dan eens kijken naar hun prestaties op baan 7 en 8 en 
moedig ze aan.

Hieronder zal ik de speelschema’s plaatsen, zodat iedereen weet wanneer het ge-
weld losbarst...

Ik wens het voorjaarscompetitie-team langs deze weg veel sportieve uurtjes en heel 
veel succes!

Evelien de Jong

Team 1
poule 5

Ron Nijdam Thea Smink
Jan van de Ruitenbeek Corrie Bokhorst

Dag Datum Plaats Tijd
Vrijdag 31 januari 2014 Nunspeet 20.30 uur
Donderdag 6 februari 2014 Putten 20.15 uur
Woensdag 26 februari 2014 Lelystad 20.00 uur
Zaterdag 15 maart 2014 Dronten 14.00 uur
Donderdag 20 maart 2014 Putten 20.15 uur
Maandag 24 maart 2014 Kampen 20.15 uur
Donderdag 3 april 2014 Putten 20.15 uur
Donderdag 17 april 2014 Putten 20.15 uur
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Kopij inleveren voor

201414 maart
Data Vergaderingen en Nieuwsdropper seizoen 2013- 2014

 Vergadering Kopij Uitkomen
Maart – April 04-03-2014 14-03-2014 27-03-2014
Mei – Juni 06-05-2014 16-05-2014 05-06-2014

Noteer deze data in uw agenda. Hebt u vragen of opmerkingen voor het bestuur, 
dan kunnen deze besproken worden in de vergaderingen. 

Een stukje schrijven voor de Nieuwsdropper kan natuurlijk ook. Stuur uw bijdrage 
(bij voorkeur per e-mail) naar de redactie. Het e-mail adres is nieuwsdropper@bad-
mintonputten.nl. Uw vragen/opmerkingen/bijdragen zijn van harte welkom!

Het bestuur


