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Badminton Vereniging Putten
Aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond (NBB)
Correspondentie: bij voorkeur per e-mail info@badmintonputten.nl
     Of p.a. Husselsesteeg 35, 3881 LC  PUTTEN
Bankrekeningnummer: Rabobank: NL 02  RABO  0354 2414 00
Opgericht: 4 januari 1979, 37e jaargang, januari 2015

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 2014:

Jeugdleden:  € 90.00 per jaar (Competitiebijdrage: € +45.00 per jaar)
Seniorleden:  € 130.00 per jaar  (Competitiebijdrage: € +65.00 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.

Algemene informatie
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Organisatie
BESTUUR
Voorzitter

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

Penningmeester
Harald Kemper

tel: (06) 22015292
email: penningmeester
  @badmintonputten.nl

Secretaris/Ledenadministratie
Bea Maarseveen

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

Algemeen lid
Cees Ruiter

Tel: (0341) 361295
e-mail: cees@badmintonputten.nl

Algemeen lid
Rinus Blankenstijn

Tel: (0341) 360242
e-mail: rinus@badmintonputten.nl

TRAINING
Jeugd & Competitie

Henk Beijert
Jasmijnweg 4
8072 EP Nunspeet

Jeugdbegeleiding
Corrie Bokhorst

tel: (0341) 352992
Jeannet van den Akker

tel: (0341) 358130
Ilse Krol

tel: (0341) 356935
Bea Maarseveen 

tel: (0341) 361020
Cees Ruiter

Tel: (0341) 361295
Karin Kampert

Tel: (06) 17847949

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
Jeannet van den Akker

tel: (0341) 358130
mob: (06) 57271234
email: jeannetvandenakker
 @hotmail.com
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Van de voorzitster
Goede voornemens

Het begin van het jaar is de tijd van 
goede voornemens. Laatst las ik een 
artikel, met als aankondiging ‘hoe u al 
die goede voornemens nu wél in prak-
tijk brengt’. Aantrekkelijk vooruitzicht, 
nietwaar? Het artikel vertelde ons dat 
wij gewoontedieren zijn. En soms zijn 
gewoontes heel positief, maar er zijn 
ook slechte gewoontes. En net als alle 
gewoontes, zijn ook slechte gewoontes 
hardnekkig. Alleen met veel energie en 
wilskracht kun je gewoontes verande-
ren. Het advies: één goed voornemen 
tegelijk, besteed er aandacht aan, en 
zorg dat het goede voornemen zo snel 
mogelijk inslijt tot een gewoonte.

Acht nieuwe basiscursisten hebben 
hun goede voornemen al tot gewoonte 
gemaakt: elke donderdagavond naar de 
sporthal. Welkom! 

Staat badminton ook op uw lijstje van 
goede voornemens? Gewoon elke 
donderdag naar de sporthal, lekker 
spelen. Dan gaat het goede voornemen 
over sportief bezig blijven, in ieder geval 
vanzelf!

Deze editie van de Nieuwsdropper  is 
altijd de dikste van het jaar. De versla-
gen van het afgelopen jaar zijn opge-
nomen, om op de ALV van 12 februari 
te bespreken. Voor het bestuur ook het 
moment om vooruit te blikken: wat zijn 
aandachtspunten – goede voornemens 
- voor het komende jaar? We bespreken 
het tijdens de ALV. Helpt u mee om ze in 
praktijk te brengen? 

Marette Zwamborn
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Uitnodiging ALV 2015
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) 
op donderdag 12 februari 2015 in de kantine van de sporthal Putter Eng.
Aanvang: 20.30 uur 

Agenda:
1. Opening

2. Notulen extra ALV van 16 januari 2014
Notulen 2e extra ALV en ALV 2014 van 13 februari 2014
De notulen zijn opgenomen in deze Nieuwsdropper

3. Verslag bestuur 2014

4. Aandachtspunten bestuur 2015: 
•	 Groei van de vereniging door toename aantal seniorleden (werven en be-

houd)
•	 Voor senioren vaker toernooitjes o.i.d. organiseren op de donderdagavond: 

ideeën commissie
•	 Oudste jeugdteam vanaf februari 2015 uitnodigen mee te spelen bij senio-

ren

5. Verslag trainer 2014

6. Verslag (voorjaars)competitie 2014

7. Verslag jeugdcommissie 2014

8. Financieel verslag en resultatenoverzicht 2014
De stukken zijn voor leden bijgevoegd in deze Nieuwsdropper

9. Verslag Kascommissie 2014

10. Verkiezing nieuwe kascommissie

11. Begroting 2015
Het bestuur heeft de competitiebijdragen voor het seizoen 2015-2016 als volgt  
vastgesteld:  jeugdcompetitie: € 45,- p.p., seniorencompetitie:  € 65,- p.p.
Bij promotie senioren naar 1e klasse: € 40,- veren shuttle bijdrage per jaar voor 
leden S1 en S2 voor trainingen en wedstrijden
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Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen met €1,- per maand:
Contributie jeugd € 100,- per jaar, senioren € 140,- per jaar

12. Bestuursverkiezing:
Harald Kemper is volgens rooster aftredend als penningmeester (herkiesbaar)
Het bestuur stelt voor om Harald Kemper opnieuw te benoemen als penning-
meester. 
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

13. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement (goedkeuring vergadering)

14. Rondvraag

15. Sluiting

3e Team Toernooi
Datum:  zaterdag 18 april 2015
Tijd:  14.00 – 17.00 uur
Plaats: sporthal Putter Eng

Wie:
een team bestaande uit 2 personen.  De teamleden 
kunnen junioren of senioren zijn. 

Belangstelling voor speedminton? 
www.speedminton.nl
Meld dit dan bij aanmelden. 
Dan kunnen we iets organiseren…

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

Opgeven per e-mail voor 4 april 2015 via: info@badmintonputten.nl
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Notulen ALV 13-2-'14
Aanwezig: 27 (stemgerechtigde) leden + 4 ouders van jeugdleden
Afwezig met kennisgeving: Thea Smink, Wencke Smink, Corrie Bokhorst, Henri van 
Gelder, Magchiel van de Berg (machtiging) en Henk van de Berg (machtiging)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

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”.

Bij stemming ‘VOOR’ worden alle 3 de wijzigingen opgenomen in de statuten.
Bij stemming ‘TEGEN’ worden de statuten niet gewijzigd.

De achtergronden voor deze statutenwijzigingen zijn uitgebreid aan de orde 
geweest in de Nieuwsdropper. Er is een soort tweedeling in de vereniging: 4 se-
niorenteams (ca. 16 leden) die wel op zondag competitie spelen tegen 5 jeugd-
teams (ca. 30 jeugdleden) die niet op zondag spelen. De jeugd had afgelopen 
seizoen veel wedstrijden op zondag. Badminton Nederland (de bond) maakt  het 
verplaatsen	van	wedstrijden	zeer	moeizaam	omdat	BVP	geen	officiële	zondags-
status heeft.

Er wordt gediscussieerd over de nadelen voor de senioren indien zij geen wed-
strijden meer op zondag kunnen spelen. Daar staat tegenover dat het organise-
ren van de jeugdcompetitie zonder de zondags-status bijna niet mogelijk is.

3. Instellen telcommissie en stemmen
De telcommissie bestaat uit Ilva Kemper en Jan van de Ruitenbeek. Hierna 
wordt er gestemd
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4. Pauze met gelegenheid voor kopje koffie/thee

5. Resultaat stemmen
Na telling blijkt: 21 stemmen ‘VOOR’, 8 stemmen ‘TEGEN’, 0 stemmen ‘BLAN-
CO’.
Hiermee is het voorstel tot statutenwijziging aangenomen. 
Indien in de toekomst blijkt dat Badminton Nederland soepeler om gaat met het 
verplaatsen van wedstrijden, dan kan de noodzaak van de zondagsstatus weer 
ter discussie worden gesteld

6. Notulen Algemene Ledenvergadering van 14 februari 2013
Vastgesteld

7. Verslag bestuur 2013 
Vastgesteld

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

houd)
• Versterken verenigingsgevoel door jeugd+ouders (meer) te betrekken bij de 

vereniging en senioren sterker te binden aan de vereniging

9. Verslag trainer 2013
Goedgekeurd

10. Verslag competitie 2013
Goedgekeurd
De kampioenen (senioren 1 en senioren 2) zijn gehuldigd op de jubileumavond 
d.d. 30-01-2014

11. Verslag jeugdcommissie 2013
Goedgekeurd

12. Financieel verslag en resultatenoverzicht 2013
helder, geen vragen. Vastgesteld.

13. Verslag Kascommissie 2013
Het verslag van de kascommissie 2013, bestaande uit Thea Smink en Ilva Kem-
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per, wordt voorgelezen door Ilva. De kascommissie adviseert de vergadering om 
de penningmeester decharge te verlenen. De leden bevestigen dit met applaus

14. Verkiezing nieuwe kascommissie
Ilva Kemper en Berry Pap. Reserve: René Gerrietsen

15. Begroting 2014
Het bestuur heeft de competitiebijdragen voor het seizoen 2013-2014 als volgt 
vastgesteld: jeugdcompetitie: € 45,- p.p., seniorencompetitie: € 65,- p.p. Deze 
verhoging volgt uit het nieuwe contributiesysteem van Badminton Nederland (de 
bond): minder contributie voor (recreatieve) leden, verhoging teambijdrage voor 
competitieteams. De kosten worden nu in rekening gebracht bij degenen die er 
gebruik van maken. De genoemde competitiebijdragen dekken de inschrijfkos-
ten. 
De jeugdteams bestaan vaak uit meer dan 4 personen. Hierdoor ontstaan extra 
inkomsten	die	gebruikt	worden	voor	een	drankje	na	afloop	van	de	wedstrijd	voor	
de jeugd + tegenpartij. Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen.

Er wordt geld opgenomen vanuit de reserve om de begroting sluitend te maken, 
de jubileumavond op 30-1-2014 en de notariskosten voor het wijzigen van de 
statuten te bekostigen. De vergadering verleent instemming met de begroting 
2014.

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. 

De vergadering gaat hiermee akkoord.
De voorzitter biedt Evelien en Piet, namens de leden, een presentje aan voor 
hun inzet voor de vereniging.

17. Rondvraag
Geen

18. Sluiting
Om 21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering
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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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Clubkampioenschappen 2015
Dit jaar worden de clubkampioenschap-
pen gehouden op zaterdag 14 maart 
2015, van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Op donderdag 5 en 12 maart willen 
we alvast beginnen met de singels. 

!!! Wij hopen op veel deelnemers, zowel 
recreanten als competitie spelers !!!

Ook de oudste jeugdleden zijn van harte 
welkom om in te schrijven.

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 graag 
op één dag afmaken. Voor de recreant-
en: probeer het eens!!! Hoe meer zielen 
hoe meer vreugd. Je krijgt er geen spijt 
van, 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 2015

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

c Enkel (let op: spelen op donderdag 5 en 12 maart!)

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

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

c Wenst gebruik te maken van de lunch: € 4,00
 
Inleveren voor 21 februari 2015 bij Harald Kemper of Bea Maarseveen 
(per e-mail mag ook: penningmeester@badmintonputten.nl)
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Januari: Nieuwjaars-Mixtoernooi

Januari: Yonex Kids Games

April: TeamToernooi

Mei: Instuif

Maart: Clubkampioenschappen Juni: Laatste speelavond
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Oktober: Ouder & Kindtoernooi December: Sint & Piet op bezoek 

Er is natuurlijk nog veel meer gebeurd in 2014.
Kijk maar op de site voor heel veel foto’s

Oproep aan alle 
competitiespelers

 zowel jeugd als senioren

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

wedstrijd eind januari 2015

Alleen de seniorleden die ook voorjaarscompetitie 
gaan spelen kunnen hun competitieshirt houden

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



18 Nieuwsdropper

Beste jeugdleden,

Wij willen graag samen met jullie een 
actie houden om geld in te zamelen. 
Waarvoor?  Voor de clubkas, voor activ-
iteiten voor de jeugd.

Nu heb ik leuke creatieven ideeen nodig, 
dus kom maar op. Zelf denk ik bijvoor-
beeld aan chocola of koeken om te 
verkopen. Liefs met een sponsor, zodat 
wij dat goedkoop inkopen, en met winst 
verkopen.

Maar wil graag jullie reacties horen.
Je kan je idee  inleveren bij  de jeugdbe-
geleiders, dan kiezen we de leukste.

Graag voor de voorjaarsvakantie.
We zijn benieuwd.

De jeugdbegeleiders

Actie

18+ cursus gestart
Op 15 januari j.l. is de 18+ cursus ge-
start met 8 enthousiaste deelnemers.
Het programma ziet er als volgt uit:

Januari: 
training van 20.20 – 21.00 uur

Februari: 
training van 20.20 – 21.20 uur

Maart: 
vrij spelen met leden van de vereniging 
(toepassen trainingen)

April:
training van 20.20 – 21.20 uur

Na de training is het mogelijk tot maxi-
maal 22.30 uur vrij te spelen met me-
decursisten en leden van de vereniging. 
We gaan ervan uit dat iedereen de 18+ 
cursisten begeleidt tijdens het partij-
spel, zodat zij zich prettig voelen bij de 
vereniging en het badminton snel onder 
de knie krijgen.

Namens het bestuur,
Bea Maarseveen
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Aanmelden competitie '15/'16
Het is alweer zover! Men kan zich opge-
ven voor de competitie van het nieuwe 
seizoen 2015/2016. De competitiebijdra-
ge is € 45,00 voor junioren en € 65,00 
voor senioren. 

Bij promotie naar de 1e klasse is een 
toeslag voor veren shuttles van toepas-
sing ad € 40,- voor spelers van zowel S1 
als S2 (voor trainingen en wedstrijden).

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

De competitie start in de week van 14 
september 2015 en eindigt in de week 
van 18 januari 2016. De speeldagen 
voor de thuiswedstrijden zijn op za-
terdag van 9:30 uur  tot 13:00 uur. De 
uitwedstrijden zijn afhankelijk van de 

tegenpartij maar worden door de week 
of op zaterdag  gespeeld. Afgelopen sei-
zoen hebben wij met 5 jeugdteams en 3 
seniorenteams competitie gespeeld.

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

Wij moeten het aantal teams voor 1 april 
2015 doorgeven aan de bond.

INSCHRIJFFORMULIER COMPETITIE 

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

Inleveren bij Bea Maarseveen of Thea Smink zo spoedig mogelijk, uiterlijk 
21 maart 2015.
Per e-mail mag ook: info@badmintonputten.nl
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Sinterklaas
Wat een feest
Sinterklaas is op bezoek geweest!
samen met 2 echte Pieten
Zag je onze (oude) jeugd genieten?

Badminton en spelletjes in de hal
En een Piet met visnet..  overal..
Zag je een shuttle gaan
er kwam een malle Piet achter aan
Later in de kantine
Kon de jeugd een kado’tje verdiene

Sjoelen met pepernoten
Liedjes zingen zonder valse noten
Ballen rollen in een doos
Quizvragen voor de bolleboos
Een drankje en wat snoeperij
Het was heel snel voorbij
Wat jammer is dat toch
Gelukkig hebben we de foto’s nog

Ouderwetse gezelligheid
Met deze Hollandse schijnheiligheid
Leg de spullen maar weer klaar
We zien jullie graag weer volgend jaar!

Clubkampioenschappen jeugd
Op alle donderdagavonden in maart 
speelt de jeugd partijen voor de club-
kampioenschappen.

Alle jeugdleden spelen singles in hun ei-
gen leeftijdscategorie. Sommige poules 
zijn groot, andere poules zijn klein. 
Dit betekent dat er soms wat langer 
gewacht moet worden voordat er een 
wedstrijd gespeeld kan worden. Neem 
in maart dus een trainingspak/trui mee 
naar de sporthal!

Op 26 maart is de laatste avond. 
We hopen dan zoveel mogelijk finales 
te spelen. En de clubkampioenen te 
huldigen.
We nodigen ouders/grootouders/broers/
zussen van harte uit om hierbij aanwezig 
te zijn.

Namens de jeugdbegeleiding,
Bea Maarseveen
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Algemeen
In januari 2014 bestond de badminton-
vereniging Putten 35 jaar. Dat hebben 
we gevierd met leden en oud-leden 
tijdens de gezellige jubileumavond. Tij-
dens de avond kwamen veel verhalen en 
foto’s over de historie van de club langs. 

Voor een vitale toekomst is instroom van 
nieuwe leden altijd nodig. Vooral bij de 
senioren blijft dit een aandachtspunt. 
Begin 2014 mochten we acht cursisten 
verwelkomen op de basiscursus 18+, en 
hebben we na afloop veel cursisten als 
lid kunnen inschrijven. 

In de ledenvergadering van februari is 
besloten om de ‘zondagsstatus’ aan te 
vragen voor de vereniging. We zijn nu 
een vereniging die geen wedstrijden op 
zondag speelt. Een besluit dat we niet 
graag hadden genomen: we hadden 
liever vrije keuze per team gehad, maar 
dit is niet mogelijk bij de bond. Voor de 
jeugdteams heeft de zondagsstatus 
geholpen: de organisatie van de jeugd-
competitie verliep dit jaar veel soepeler 
dan in het voorgaand jaar, omdat de 
wedstrijden automatisch niet op zondag 
werden gepland.

Ook in 2014 was de badmintonvereni-
ging Putten een vereniging met een 
gezellige sfeer, waarbij het badminton-
nen centraal staat: in competitieverband 
en recreatief. 

Bestuur
Voorzitter
Marette Zwamborn (termijn tot 2016)
Secretaris
Bea Maarseveen (termijn tot 2017)
Penningmeester
Harald Kemper (termijn tot 2015, her-
kiesbaar)
Algemeen lid
Cees Ruiter (termijn tot 2016)
Algemeen lid
Rinus Blankestijn (termijn tot 2017)

Ledenbestand
Het ledenaantal van de vereniging is 
ongeveer stabiel gebleven. In 2014 zijn 
relatief veel spelers gestopt, zowel bij de 
junioren als bij de senioren. Gelukkig zijn 
er ook veel nieuwe leden bij gekomen. 
Bij de junioren soms na een korte tijd op 
de wachtlijst: alle velden zijn bij de trai-
ning bezet. Bij de senioren konden we 
veel nieuwe leden vanuit de basiscursus 
verwelkomen. 

Trainingen
• Jeugd:  

vaste trainingstijden tussen 19.00 – 
20.15 uur, periode september – juni 
onder leiding van Henk Beijert en de 
jeugdbegeleiding Bea, Jeannet, Ilse, 
Corrie, Cees en Karin, met invallers 
Ancella en Mylene. In 2014 waren 
ook Albert, Risanka, Francis en 
Betsy betrokken bij de jeugdbegelei-
ding. Dank voor de inzet!

• Senioren recreanten:  
in de periode september - december 
is recreantentraining gegeven tussen 

Jaarverslag 2014 bestuur
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20.20 en 21.00 uur, onder leiding 
van Henk Beijert. 

• Senioren wedstrijdspelers:  
vanwege de recreantentraining is de 
trainingstijd voor de wedstrijdspelers 
verschoven naar 21.00-22.00 uur, 
periode september – januari onder 
leiding van Henk Beijert.

Zie verder het jaarverslag van de trainer.

Competitie 
Onze competitieleidster Thea Smink 
kon dit jaar 5 jeugdteams en 3 senio-
renteams inschrijven. Het aantal jeugd-
teams is, net als vorig jaar, relatief groot 
voor een vereniging van onze omvang! 
Bij de senioren is er één team minder 
dan vorig jaar, maar hopelijk kunnen 
we dat volgend jaar weer uitbreiden. In  
2014 heeft één team van onze vereni-
ging aan de voorjaarscompetitie meege-
daan, competitieleiding Evelien de Jong.  
Zie verder het jaarverslag competitie. 

Financiële steun
• In 2014 is sportsubsidie voor de 

jeugd ontvangen van de Gemeente 
Putten. 

• Er is in oktober voor de Oud Papier 
Actie gelopen, waarmee de clubkas 
is aangevuld (bedankt Rinus, Rob, 
David en Herman!).

• De junioren spelen in clubshirts 
gesponsord door Hope-verlichting 
import en export (bedrijf van Ming), 
de senioren hebben dit jaar nieuwe 
shirts gekregen van Installatiebedrijf 
Mark Posthouwer.

• Kuiper & Van ’t Spijker hebben onze 
statuten gewijzigd, met als tegen-
prestatie een advertentie in ons 
clubblad.

• Overige (trouwe!) adverteerders in 
de Nieuwsdropper in 2014 waren 
Accent, Blankespoor, BloemerieBes-
sel, Domburg, Exclusive giftshop, 
Expert, Fat Alice, Geurts Tweewie-
lers, Henk Mazier, Van Hoff, Jecor, 
De Jong & Laan, Kok Wonen, Van 
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Laar fruit, Meiling, Van de Mheen 
Assurantie, Nout Verhuizingen, 
Plusmarkt, Rabobank, Roordink 
Rijschool, Sluis Optiek, Tomassen, 
TS Products, Vierwind, en Visgilde 
Foppen. 

• Daarnaast hebben enorm veel 
bedrijven uit Putten en omstreken 
de clubkampioenschappen gespon-
sord. 

Dank voor alle steun!

Overige activiteiten
Voor de jeugd is door de jeugdbegelei-
ding minstens elke maand een activiteit 
georganiseerd. Zie het foto-jaarverslag 
van de jeugdactiviteiten. Overige activi-
teiten per maand:

• Januari: 
Jubileumavond voor leden en oud-
leden

• Februari:  
Algemene ledenvergadering 

• Maart:  
Clubkampioenschappen senioren en 
jeugd

• April:  
Team toernooi

• Mei:  
Vriendentoernooi, puntentoernooi

• Juni:  
Vrijwilligersuitje, Puttense Sportma-
rathon

• Oktober:  
Ouder & Kind toernooi, herfsttoer-
nooi

• December:  
Sinterklaas en Taai-Taai toernooi

Maatschappelijke stage
In 2014 hebben Gert Hop, Sanne Verheij 
en Kelvin vd Koot hun maatschappelijke 
stage bij de BVP ingevuld.

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

Nieuwsdropper en website
In 2014 is de nieuwsdropper vijf maal 
verschenen. De website is goed toegan-
kelijk en blijft up-to-date. Redactie is 
vakkundig in handen van Paul Alfrink.

Tenslotte
Een vereniging draait goed, als leden 
en vrijwilligers met plezier bezig zijn. In 
2014 straalden veel mensen bij BVP dit 
plezier uit. Allen bedankt voor de inzet 
en de bijdrage aan BVP!

Bestuur Badminton Vereniging Putten
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Junioren Senioren
Februari 2015

05 donderdag Vanaf februari:
Oudste jeugdleden zijn 
welkom om 2 rondes 
mee te spelen bij senio-
ren (20.20 – 21.00 uur)

Vanaf februari:
Oudste jeugdleden zijn 
welkom om 2 rondes mee te 
spelen bij senioren (20.20 – 
21.00 uur)

12 donderdag Algemene Leden Verga-
dering, 20.30 uur,
Ook voor ouders van 
jeugdleden!

Algemene Leden Vergader-
ing, 20.30 uur in de kantine

26 donderdag
voorjaarsvakantie

Vrienden/vriendinnen 
instuif

Tossen penningen
Instuif

Maart 2015

05 12 19 26 
donderdag

Clubkampioenschappen 
jeugd

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

April 2015

18 zaterdag 14.00-17.00 uur
Team Toernooi

14.00-17.00 uur
Team Toernooi

Mei 2015

07 donderdag
meivakantie

Vrienden/vriendinnen 
instuif

Tossen penningen
Instuif

14 donderdag
hemelvaart

Geen Badminton Geen Badminton

Kalender
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Junioren Senioren
Mei 2015

22 zaterdag 19.00 – 22.00 uur:
vriendentoernooi

Juni 2015

25 donderdag Laatste speelavond dit 
seizoen

Laatste speelavond dit 
seizoen

26 27 24 uur Puttense Sportmarathon

Juli 2015

02 09 16 23 30 
zomervakantie

Geen Badminton Geen Badminton

Augustus 2015

06 13 20 
zomervakantie

Geen Badminton Geen Badminton

27 donderdag Aanvang trainingen

September 2015

14 week 38 Start competitie Start competitie

Januari 2016

18 week 3 Einde competitie Einde competitie
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Yonex tatoeage
Voor de fanatieke badmintonner was 
het, bij wijze van proef, tijdelijk mogelijk 
om een Yonex tatoeage te laten zetten 
op het gezicht. Tijdens de training van 
een fanatieke deb-slag werd deze door 
de tegenpartij aangebracht met een 
shuttle. Via fotoshop werd een Yonex-
logo over de blauwe plek geplaatst. Zo 
wordt de foto ooit een blijvende herin-
nering aan een glansrijke badminton 
carrière.

Een tweede poging om een tatoeage 
met dezelfde trainingsoefening aan te 
brengen kwam op het hoofd van de 
tegenstander terecht. Aangezien deze 
persoon nagenoeg kaal is, had dit ook 
een goede plek voor de Yonex tatoeage 
kunnen zijn. In plaats van een blauwe 
pek leverde dit een deuk op. 

De proefpersonen voor de tatoeage 
hebben aangegeven dat het toch niet 
zo’n succes was. Vele malen hebben zij 
moeten uitleggen waar de blauwe plek/
deuk vandaan kwam en dat badminton 
een veilige sport is. Naar aanleiding van 
deze evaluatie is besloten de trainer te 
vragen om de trainingen minder gevaar-
lijk te maken. Er wordt nog gezocht naar 
nieuwe ideeën voor een aandenken aan 
uw badminton carrière.
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Jaarverslag trainer '14
De jeugdafdeling.
In overleg met het bestuur is besloten 
dat ik enkele dagen voor de donder-
dag de trainingsles mail naar Bea. Zij 
verspreidt via de mail de les naar alle 
jeugdbegeleiders en eventuele invallers. 
Voordeel is dat de jeugdbegeleiders zich 
tijdig kunnen inlezen en voorbereiden 
op de training. Dit systeem geldt alleen 
voor de trainingen van de wedstrijd-
jeugd.

Wat is blijven bestaan zijn de opleidin-
gen voor de nieuwe jeugdleden, de BOB 
1 en BOB 2 opleidingen ( BOB staat 
voor Basis Opleiding Badminton).
Deze trainingen worden gegeven door 
Bea met hulp van Ilse ( BOB 1 ) en door 
Corrie Bokhorst met haar dochter Fran-
ces voor BOB 2.

In januari 2015 kunnen de deelnemers 
hiervoor hun diploma halen.

De competitiejeugdspelers worden 
getraind door Jeannet v.d. Akker met 
hulp van Gert Hop ( Maatschappelijke 
Stage), Cees Ruiter en Karin Kampert . 
Invallers bij afwezigheid van een bege-
leider zijn Ancella en Mylene. Ook heeft 
Betsy Toes een periode meegeholpen. 
Dank aan alle begeleiders voor jullie 
inzet. Ook dank aan Bea als competitie-
vertegenwoordiger van de jeugd. Ook 
dit seizoen hebben 5 jeugdteams aan de 
competitie deelgenomen.

Stand van zaken op dit moment wordt 
beschreven in het jaarverslag competi-

tieleider. Op de website www.badmin-
tonputten.nl zijn alle jeugdteams en hun 
uitslagen te vinden.

De senioren.
Met de geweldige promotie van team 
1 en team 2 zijn we in augustus 2014 
gestart met de voorbereidingsperiode. 
Op 28.08.14. was de aftrap met 2 uur 
training voor de selectie. Vanaf 04.09.14. 
gingen de trainingen alweer terug naar 
1 uur op de donderdagavonden. Wel 
waren er nog 2 startzaterdagen op 
06.09.14 ( 2 uur training ) en op 13.09.14 
waren onderlinge wedstrijden gepland 
tussen team 1 en team 2 en team 3 had 
thuis een oefenwedstrijd tegen een team 
uit Dronten. Het team met ‘invallers’ 
speelde een wedstrijd tegen de Treffers 
uit Voorthuizen. Met nog 1 training voor 
de boeg ving de competitie aan op 20 
september. 

Team 1 bestaande uit Evelien de Jong, 
Ancella Mosterd, Henk v.d.Berg en Al-
bert v.d. Horst.
Van de 8 competitieteams trok 1 team 
zich al voor de competitie terug. Na 2 
speelronden trok ook Dronten 1 zich 
terug. Gevolg 6 competitieteams en dus 
geen degradatie meer in deze poule. 
Maar ook team 1 kreeg zijn problemen. 
Langdurige blessures voor Evelien en 
Henk, dus veel inval nodig. Team 1 staat 
momenteel op de 6e plek. 

Team 2 bestaande uit Ilva Kemper, 
Mylene Mosterd, René Gerrietsen en 
Cees Ruiter. Het team staat bovenaan in 
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de 2e klasse met 3 punten voorsprong 
op Badminton 80 uit Wezep. Met nog 3 
wedstrijden te spelen liggen er mogelijk-
heden voor promotie naar de 1e klasse. 
Dat zou een geweldig resultaat zijn voor 
de B.V.Putten. Dus allemaal de schou-
ders eronder!!

Team 3 bestaande uit Bea Maarseveen, 
Jeannet v.d. Akker, Wencke Smink, Ha-
rald Kemper en Paul Alfrink.
Het team staat op de 2e plaats en maar 
1 punt onder de koploper. Promotie 
mogelijk???

De trainingen.
Door blessures toch afmeldingen, waar-
door soms training op 3 banen. 
Invallers staan meestal wel klaar om de 
gaten op te vullen ( klasse) !
Dat geldt ook voor het invallen bij de 
wedstrijden voor team 1.
Wel wordt er alweer gewerkt aan een 
nieuw team 4 voor de volgende com-
petitie. Spelers voor dit team trainen zo 
veel mogelijk mee met de wedstrijdspe-
lers. 
Conclusie: B.V.Putten doet het weer 
goed in de competitie. 

Henk Beijert. 
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Jeugdpuzzel 3, Woordzoeker
De oplossing van jeugdpuzzel 1, de 
Legpuzzel was: Badminton is top!
Deze puzzel is gewonnen door Bart vd 
Horst 

De winnaar werd beloond met een bon 
van de Bruna ter waarde van 5 Euro.

Veel plezier ermee!

Woordzoeker

Streep de woorden uit de tabel weg.
De overgebleven letters vormen een 
woord.

Heb je het woord gevonden? Schrijf dat 
dan op een briefje, met je naam erop en 
lever dit vóór 13 maart 2015 in bij Bea 
(of per e-mail naar bea.maarseveen@
hetnet.nl). Misschien is die bon van de 
Bruna t.w.v. 5 Euro deze keer dan wel 
voor jou!
Veel puzzelplezier!
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AANGEHOORD ISRAEL RIDDERKERK
ANDERS KIEVIT ROEDE
DESILLUSIE KNOPENDOOS SCHAPENKOP
DRUILEN LAPLANDER SNACK
EIGEN LIJKWIT STAPELBED
EREWOORD MEEGAAND STATION
GARNAALTJE ONTWAKEN TIJDENS
GEMAKKELIJK OUDSTE UITSLOVEN
HELAAS PALJAS VRIESKIST
IJSMUTS PELSJE WATERVOGEL

G E M A K K E L IJ K W I T T

A D E G N N P R R S S C I IJ

A T E E A A O E E O M V W D

N S G B L R K P N W E U A E

G I A J L R N L E I O D T N

E K A A E E E A K N U O E S

H S N D L A P L A N D E R S

O E D I R E A A W L S O V D

O I U S L O H S T A T I O N

R R I S N A C K N S E J G S

D V J U I T S L O V E N E O

D E S I L L U S I E T E L R
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Verjaardagskalender

Jarige Junioren

Februari
01 Maarten van den Ham
03 Arian Naisi
04 Michelle van den Hoor

n
06 Evan Dokter
06 Ian Koster
09 Luna Rooze
23 Mirko Pap

Maart
15 Mirjam Arissen
15 Justin van de Koot
22 Kelvin van de Koot
25 Dion Marcus
30 Bas Wieringa

Jarige Senioren

Februari
17 Rob Verhagen

Maart
07 René Gerrietsen
10 Gerard van Dam
20 Lenny Padmos
20 Richard van den Bosc

h
25 Anne Toes
26 Ilva Kemper
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Jeugd
Net als verleden jaar zijn we met 5 
teams enthousiaste spelers  de com-
petitie ingegaan. Er zijn weer vele pittige 
partijen gespeeld die niet altijd met 
winst zijn afgesloten en dan doen

vermoeden dat het een makkie voor de 
tegen partij is geweest. Ook hier zijn er 
enige blessures geweest maar gelukkig 
hebben wij toch weer mensen bereid 
gevonden om in te vallen,daarvoor onze 
dank.

Team 1 staat op de laatste plaats maar 
hebben ook een zware poule getroffen, 
hiervan wordt ook veel geleerd wat vol-
gend seizoen tot uiting zal komen.

Team 2 staat op de vierde plaats en 
team 3 die in dezelfde poule speelt staat 
eerste.

Team 4 staat op de tweede plaats en 
team 5 staat op de vijfde plaats deze 
teams spelen evens eens in dezelfde 
poule.

Senioren
De senioren zijn dit jaar  met 1 team 
minder de competitie ingegaan het 
voormalige team 3 is opgeheven want 3 
spelers moesten afhaken in verband met 
studie en werk.

Team 1 heeft te kampen gehad met 
langdurige blessure van Evelien de 
Jong, gelukkig is ze er de laatste wed-
strijden weer bij. Dit team staat helaas 

op de laatste plaats.

Team 2 staat er heel goed voor met 
drie punten los op de eerste plaats met 
nog drie wedstrijden te spelen. Hopelijk 
houden ze dit vast en krijgen we weer 
na lange tijd een team in de eerste 
klasse.

Team 3 draait dit seizoen erg goed en 
staan op de tweede plaats met 1 punt 
achter de koploper er moeten nog 2 
wedstrijden worden gespeeld. Voor 
team 3 is er dus ook nog kans op pro-
motie.

Voorjaarscompetitie
oor de voorjaarscompetitie van 2014 
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 5 en 
werden 3e in hun poule met 17 punten.

Mede doordat ook de voorjaarscompeti-
tie gedigitaliseerd is, waren er geen ver-
schuivingen van wedstrijden en deden 
zich geen problemen voor.

Hierbij wil ik als competitieleidster alle 
teams bedanken voor de medewerk-
ing met het doorgeven van de uitslagen 
zodat alles weer goed is verlopen.

Tot het volgende seizoen wij rekening 
weer op jullie.

Verslag competitie '14/'15
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Voorjaarscompetitie
Team 1
Poule Naam Bondsnummer
9 Bea Maarseveen 726421

Jeannet vd Akker 634811
Wencke Smink 726427
Paul Alfrink 463701
Harald Kemper 409427

Datum Thuis Uit Tijd Sporthal
1
2 Woensdag 4 februari Flevoland  2 Putten 1 19.30 De Rietlanden
3 Donderdag 19 februari Putten 1 Hellas 1 20.15 Putter Eng
4 Woensdag 25 februari BAN 2 Putten 1 20.00 Icoon
5 Woensdag 4 maart Eemnes 1 Putten 1 19.30 De Hilt
6
7 Donderdag 26 maart Putten 1 Flevoland 2 20.15 Putter Eng
8 Vrijdag 10 april Hellas 1 Putten 1 20.30 De Brake
9 Donderdag 16 april Putten 1 BAN 2 20.15 Putter Eng
10 Donderdag 23 april Putten 1 Eemnes 20.15 Putter Eng
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Team 2
Poule Naam Bondsnummer
10 Corrie Bokhorst 666936

Thea Smink 362224
Ron Nijdam 584275
Jan van de Ruitenbeek 805748

Datum Thuis Uit Tijd Sporthal

1 Vrijdag 30 januari Hoevelaken 1 Putten 2 20.00 De Slag
2 Donderdag 5 februari Putten 2 Doto 1 20.15 Putter Eng
3

4 Donderdag 26 februari Putten 2 Meulewiek 1 20.15 Putter Eng
5 Donderdag 5 maart Putten 2 Barneveld 1 20.15 Putter Eng
6 Donderdag 19 maart Putten 2 Hoevelaken 1 20.15 Putter Eng
7 Woensdag 25 maart Doto 1 Putten 2 20.30 De Spil
8

9 Woensdag 15 april Meulewiek 1 Putten 2 20.00 ‘t Kamphuis
10 Woensdag 22 april Barneveld 1 Putten 2 19.30 Oosterbos
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Kopij inleveren voor

201513 maart
Data Vergaderingen en Nieuwsdropper seizoen 2014- 2015

 Vergadering Kopij Uitkomen
Maart – April 03-03-2015 13-03-2015 26-03-2015
Mei – Juni 12-05-2015 15-05-2015 28-05-2015

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
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