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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, 38e jaargang, januari 2016

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 2015:

Jeugdleden:  € 100.00 per jaar (Competitiebijdrage: € +45.00 per jaar)
Seniorleden:  € 140.00 per jaar  (Competitiebijdrage: € +65.00 per jaar)

Voor teamleden van senioren team 1 en 2 geld een extra veren 
shuttle bijdrage van € 40.00 per competitieronde.

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

Ilse van de Burgwal
Jeugdbegeleiding

Jeannet van Donkersgoed
tel: (0341) 358130

Ilse Krol
tel: (0341) 356935

Bea Maarseveen 
tel: (0341) 361020

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 Donkersgoed

mob: (06) 57271234
email: jeannetvandonkersgoed
 @hotmail.com
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Van de voorzitster
Donderdagavond, badmintonavond, 
maar de bank zit nog zo lekker. Toch 
móet ik van mezelf gaan. Het kost wat 
moeite, ik verzamel moed,  en vervol-
gens sta je een avond lekker op de 
baan. Tevreden kijk je terug. Achteraf 
voelde het niet als moeten. 
In het bestuur hebben we een keer ge-
had over de uitvoering van bestuursta-
ken. Er moeten natuurlijk veel dingen 
gebeuren. Er moet vergaderd worden, 
de financiën moeten bijgehouden wor-
den, de sporthal moet afgehuurd wor-
den, enzovoorts. Toch voelt het meestal 
niet echt als moeten. 
Maar… als het toch gaat voelen als 
‘moeten’, dan is er iets niet goed. Dan 
doe je te veel, of je doet dingen waar je 
geen goed gevoel bij hebt. Dat kost veel 
energie, en je wordt er niet tevreden van. 
Dan moet je de taken anders verdelen. 
Want als je geen lol hebt in wat je doet, 
dan werkt het bij een vereniging niet.
Zo ben ik met veel plezier bestuurslid, 
maar voorzitter zijn is nét niet helemaal 
mijn ‘ding’.  Liever schrijf ik af en toe 
wat in de krant of in de Nieuwsdropper. 
En zo is Bea met veel plezier secretaris 
en jeugdbegeleiding, maar de combina-
tie met competitieleiding voor de jeugd 
en af en toe andere activiteiten organi-
seren, toch wat veel.
In deze Nieuwsdropper staat een 
oproep. We hebben met het bestuur ge-
keken bij welke taken we graag andere 
leden of ouders van jeugdleden betrek-
ken.  Zoals het organiseren van activi-
teiten voor senioren en/of jeugd op de 
donderdagavond, of competitieleiding 

voor de voorjaarscompetitie of voor de 
jeugdcompetitie. Wat niet in de oproep 
staat, maar ook heel erg welkom, is ver-
sterking voor de jeugdbegeleiding! 
Natuurlijk kunnen jullie, leden en ouders, 
dus de vraag verwachten: wat zou jij 
kunnen doen binnen de club? Denk er 
eens over na: we zijn samen de club, 
ieders bijdrage is welkom. Naast onze 
oproep, kan ik nog veel andere dingen 
bedenken, bijvoorbeeld achter de bar 
staan, Nieuwsdroppers rondbrengen, 
een kaartje sturen namens de vereniging 
bij geboorte, huwelijk, ziekte, enzo-
voorts. Bespreek het met iemand van 
het bestuur, we komen er vast wel uit.
Maar… er is één randvoorwaarde: het 
mag niet voelen als ‘moeten’. Doe 
iets dat bij je past. Natuurlijk kost het 
soms wat moeite, moet je even moed 
verzamelen… en vervolgens kijk 
je tevreden terug. Je moet lol 
hebben in wat je doet, an-
ders werkt het bij 
een vereniging 
niet. 
Er schiet me 
een slogan 
van een 
reclame 
te binnen. 
Soms irritant, maar 
ook helemaal waar:

‘Niet omdat het moet, maar 
omdat het kan!’

Namens het bestuur,
Marette Zwamborn
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Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) 
op donderdag 11 februari 2016  in de kantine van de sporthal Putter Eng.
Aanvang: 20.30 uur 

Agenda:

1. Opening

2. Notulen ALV van 12 februari 2015
De notulen zijn opgenomen in deze Nieuwsdropper

3. Verslag bestuur 2015

4. Aandachtspunten bestuur 2016: 
• Toename aantal seniorleden
• Preventief beleid ongewenst gedrag
• Verbeteren speelniveau/speelplezier van (oudere) jeugdspelers 
• Nieuwsdropper
• Vrijwilligers voor

o   organisatie activiteiten voor senioren
o   organisatie activiteiten jeugd 
o   competitieleiding jeugd

5. Verslag (voorjaars)competitie 2015

6. Verslag jeugdcommissie 2015

7. Financieel verslag en resultatenoverzicht 2015
De stukken zijn voor de leden los bijgevoegd in deze nieuwsdropper

8. Verslag Kascommissie 2015

9. Verkiezing nieuwe kascommissie

10. Begroting 2016
Het bestuur stelt voor om de competitiebijdragen voor het seizoen 2016-2017 
ongewijzigd te laten:  

jeugdcompetitie: € 45,- p.p., 
seniorencompetitie:  € 65,- p.p.

Uitnodiging ALV 2016
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Veren shuttle bijdrage € 30,- per jaar voor senioren teams in 1e en 2e klasse.

Het bestuur stelt voor de contributie ongewijzigd te laten:
Contributie jeugd € 100,- per jaar, senioren € 140,- per jaar

 
11. Aanpassing Huishoudelijk Reglement

‘Van het Bestuur 
Artikel 2 
Voor vacatures in het Bestuur worden door het Bestuur kandidaten gesteld. 
De leden hebben het recht tegenkandidaten te stellen. De namen van de kandi-
daten die door de leden worden gesteld dienen onder overlegging van een lijst 
van handtekeningen van tenminste 10 leden, die de betrokken kandidaat steu-
nen, te worden ingediend bij de secretaris uiterlijk 48 uur voor de aanvang van 
de ledenvergadering waarop de verkiezing zal plaatsvinden.’

Voorstel: ‘tenminste 10 leden’ vervangen door ‘tenminste 5 leden’, conform 
statuten (Artikel 5.2)

12. Bestuursverkiezing:
Marette Zwamborn en Cees Ruiter zijn volgens rooster aftredend. 
Marette stelt zich herkiesbaar als algemeen lid van het bestuur.
Cees stelt zich niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor om Harald Kemper te benoemen als voorzitter. 
Het bestuur stelt voor om Ilva Kemper te benoemen als penningmeester.
Het bestuur stelt voor om Marette Zwamborn te benoemen als algemeen lid/PR.

   
Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur, 48 uur voor aanvang van de
vergadering onder overlegging van een lijst met handtekeningen van tenminste 5 
leden

13. Rondvraag
 
14. Sluiting
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Notulen ALV 12-2-'15
Aanvang: 20.35 uur, einde: 21.15 uur
Aanwezig: 26 seniorleden (inclusief 3 bestuursleden), 2 jeugdleden en 1
     gastspeler/18+cursist
Afwezig met kennisgeving: 7 seniorleden (inclusief 2 bestuursleden)

1. Opening
Van harte welkom. Onder het genot van een kopje koffie/thee met een koekje, 
verzorgd door Els Govers, gaan we constructief vergaderen. Marette Zwamborn 
en Cees Ruiter zijn helaas verhinderd. Harald zal de vergadering voorzitten. Er 
gaat een presentielijst rond.
Er zijn gastspelers/18+ cursisten en jeugdleden aanwezig, deze hebben geen 
stemrecht

2. Notulen:
Notulen extra ALV van 16 januari 2014: goedgekeurd
Notulen 2e extra ALV en ALV 2014 van 13 februari 2014: goedgekeurd

3. Verslag bestuur 2014
Geen vragen

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

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

ideeën commissie instellen? De leden geven aan dat toernooitjes leuk zijn 
op de speelavond, maar niemand meldt zich aan om zitting te nemen in de 
commissie.

• Oudste jeugdteam vanaf februari 2015 uitnodigen mee te spelen bij senio-
ren: oproep aan seniorleden om de jeugd op te vangen

5. Verslag trainer 2014
Geen vragen

6. Verslag (voorjaars)competitie 2014
S2 en J3 zijn kampioen geworden, een mooie prestatie!
S2 promoveert hierdoor volgend seizoen naar de 1e klasse

7. Verslag jeugdcommissie 2014 
Foto jaarverslag spreekt voor zich. Geen vragen
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8. Financieel verslag en resultatenoverzicht 2014 
Het resultaat 2014 is beter dan begroot. De balans laat zien dat de vereniging 
financieel gezond is.
De verwachting is dat komende jaren subsidies minder worden en dat ook het 
ledenaantal kan dalen als gevolg van de vergrijzing.
Piet Govers: compliment aan penningmeester met behaalde resultaat. Vraag 
over kosten voor de website die vermeld worden in het resultaat 2014. Els en 
Piet betalen de kosten voor de website voor de vereniging. Paul Alfrink geeft 
aan dat deze kosten mogelijk voor 2015 zijn. Na de vergadering bespreken Ha-
rald, Piet en Paul dit en zal e.e.a. verwerkt worden in de cijfers van 2015.

9. Verslag Kascommissie 2014
De kascommissie, bestaande uit Ilva Kemper en René Gerrietsen, heeft de 
boeken en bescheiden van de penningmeester en de financiële jaarstukken van 
de vereniging gecontroleerd. De penningmeester leest hun verklaring voor. De 
kascommissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. Dit wordt 
door de leden bevestigd met applaus.

10. Verkiezing nieuwe kascommissie
René Gerrietsen (2e keer), Jan v.d. Ruitenbeek en Thea Smink (reserve)

11. Begroting 2015
Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van het spelen met veren shut-
tles door S1 en S2 bij promotie naar de 1e klasse van S2. Veren shuttles zijn 
duur! De opgenomen kosten in de begroting 2015 gaat uit van het gegeven dat 
de spelers van S1 en S2 een veren shuttle bijdrage van € 40,- betalen. De kos-
ten zijn dan verdeeld: 50% voor de spelers / 50% voor de vereniging.
Er volgt een discussie of spelers van (huidige) S1 ook met veren shuttles moeten 
gaan spelen.
In de 2e klasse, waarin S1 speelt, mag ook met veren shuttles gespeeld worden. 
Om ervaring op te doen vindt het bestuur dat S1 volgend seizoen ook met veren 
shuttles moet gaan trainen/spelen, ook omdat de spelers van S1 reserve zijn 
voor S2.
Ancella Mosterd vraagt of dit ook is overlegd met de spelers van S1. Dit is 
overlegd door Cees Ruiter en ook andere bestuursleden hebben daarover met 
spelers S1 gesproken. Omdat dit informeel (op trainingsavonden, tijdens wed-
strijden) is gebeurd, is dit mogelijk niet als overleg ervaren.
Ancella Mosterd vraagt of de competitiebijdrage per teamlid is, ook al bestaat 
een team uit meer dan 4 personen. De competitiebijdrage geldt voor ieder lid 



11http://www.badmintonputten.nl

die vast bij het team is ingedeeld.

De voorzitter vraagt of er leden zijn die willen stemmen over de voorstellen van 
het bestuur betreffende de competitie bijdrage, de veren shuttle bijdrage en/of 
de contributie 2015. Niemand wil stemmen. De voorstellen zijn aangenomen:
• De competitiebijdragen voor het seizoen 2015-2016 als volgt vastgesteld:  

jeugdcompetitie: € 45,- p.p., seniorencompetitie:  € 65,- p.p.
• Voor leden S1 en S2 voor trainingen en wedstrijden geldt in 2015-2016 € 

40,- veren shuttle bijdrage per jaar 
• Contributie jeugd € 100,- per jaar, senioren € 140,- per jaar

12. Bestuursverkiezing
Harald Kemper is volgens rooster aftredend als penningmeester (herkiesbaar) 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, Harald wordt herkozen

13. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement (HHR)
In 2014 zijn de statuten van de vereniging gewijzigd. Dit was aanleiding om ook 
eens kritisch naar het HHR te kijken en dit te moderniseren. 
Pagina 1, Henk v.d. Berg geeft aan dat het vastleggen van een e-mail adres in 
dit reglement mogelijk niet handig is omdat mensen regelmatig van e-mail adres 
wijzigen. Jan v.d. Ruitenbeek heeft hier beroepsmatig mee te maken en geeft 
aan dat uit onderzoek is gebleken dat mensen vaker van huisadres wijzigen dan 
van e-mail adres. Bea Maarseveen vult aan dat bij aanmelding bij Badminton 
Nederland ook een e-mail adres verplicht is. Uit inventarisatie onder de aanwezi-
gen blijkt dat er geen bezwaar is tegen het opnemen van een e-mail adres in dit 
reglement
Pagina 2, geen vragen
Pagina 3, Paul Alfrink geeft aan dat het goed is om in het HHR vast te leggen 
dat er ook andere toeslagen van toepassing kunnen zijn. Er wordt voorgesteld 
om ook de volgende tekst toe te voegen ‘en/of andere materialen’. De vergade-
ring stemt hiermee in. Deze aanvulling wordt in het HHR vastgelegd.
Pagina 3, Jan van de Ruitenbeek vraagt waarom de automatisch incasso niet 
1x per jaar gebeurt, aangezien dit voordeliger is dan 2x per jaar een automa-
tisch incasso. Harald Kemper geeft aan dat de kosten voor automatisch incasso 
meevallen; per batch een paar Euro’s. Daarnaast kan de competitiebijdrage pas 
in de 2e helft van het kalenderjaar worden geïncasseerd, dus blijft een 2e ronde 
nodig.
Er zijn geen leden aanwezig die willen stemmen over de voorgestelde wijzigin-
gen in de tekst van het HHR. Hiermee is het voorstel aangenomen
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14. Rondvraag
Piet Govers vraagt of iedereen zijn bondskaart heeft ontvangen. Bij inventarisa-
tie blijkt dat er slechts 1 bondskaart wordt verstuurd door de bond als er voor 
2 of meer bondskaarten hetzelfde e-mail adres wordt gebruikt (van toepassing 
bij echtparen/partners maar ook bij ouders/jeugdleden). Bea Maarseveen kijkt 
de opgegeven e-mail adressen bij de bond na en doet navraag bij Badminton 
Nederland
Els Govers vraagt zich af hoe de teamnummering bij de senioren volgend sei-
zoen wordt. Volgend seizoen is S1 het team dat 1e klasse speelt (dit is huidig 
S2)
Harald Kemper vraagt aandacht voor het inschrijven voor de clubkampioen-
schappen op 14 maart 2015. Aanmelden bij Harald Kemper of bij Bea Maarse-
veen
Harald Kemper vraagt aandacht voor aanmelden voor competitie 2015-2016. 
Z.s.m. aanmelden bij Thea Smink of Bea Maarseveen
Bea Maarseveen vraagt tellers voor de jeugdclubkampioenschappen, alle 
donderdagavonden in maart van 19.00 – 20.15 uur (per avond 8 tellers nodig). 
Bij voorkeur aanmelden, of gewoon komen als je het leuk vindt om iets voor de 
jeugd te doen

15. Sluiting
Om 21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering
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Met 4 jeugdteams werd gestart in 
september 2015, en met 4 jeugdteams 
sluiten we deze competitieperiode af 
eind januari 2016. Niet iedere vereniging 
kan dit zeggen. J2, J3 en J4 hadden in 
hun poule te maken met een team dat 
tijdens de competitie afhaakte omdat 
zij niet voldoende spelers op de been 
konden krijgen.

Maar BVP doet het goed! Een bles-
sure, een verjaardag, of een feestje; 
dit seizoen was er altijd een invaller te 
vinden. Door met z’n vijven een team te 
vormen lukt het meestal al om compleet 
bij een wedstrijd te verschijnen. Soms 
kon iemand van een lager team een keer 
meespelen in een hoger team (dank 
je wel Ronald!). Soms was er iemand 
nodig die niet in een team speelt (harte-
lijk dank: Luna, Paul, Ian, Jort en Mirko!). 
Door een speler door te schuiven kon 
zelfs nog op een zaterdagochtend een 
invaller worden geregeld voor J2 (super 
Sydney!). J3 speelde die dag ook een 
belangrijke wedstrijd… met z’n vieren. 
Een beetje vreemd, want J3 gaat altijd 
met z’n vijven op stap. In dit geval had 
J2 daar een gelukje mee.

Alle jeugdteams hebben, op J4 na 
omdat dit een nieuw team is met begin-
nende competitiespelers,  dit seizoen 
voor het eerst zelf hun wedstrijdformu-
lieren van toernooi.nl gedownload en 
de uitslagen op ingevoerd. Tijdens het 
schrijven van dit stukje zijn nog niet alle 
wedstrijden gespeeld, maar………… 

Complimenten voor 
alle teamcaptains (en 
ouders die de teamcap-
tains hebben onder-
steund). 

Het is boven verwachting goed gegaan!!

De begeleiding van de thuiswedstrijden 
werd gedaan door de jeugdbegelei-
ding, stagiaires Maatschappelijke Stage 
(jeugdleden BVP) en ouders van jeugd-
leden. Er werd positief gecoacht met de 
nadruk op spelplezier en persoonlijke 
groei van de spelers.

Ook de complimenten aan de ouders 
van de jeugd voor het rijden naar de uit-
wedstrijden. Soms zag ik een hele club 
jeugdleden met diverse ouders vertrek-
ken. Dat moeten wel gezellige wedstrij-
den geweest zijn! Ook heb ik diverse 
(groot)ouders in de sporthal gezien bij 
de jeugdwedstrijden. Dat stimuleert de 
jeugd en doet ook de jeugdbegeleiding 
goed. Tevens is er dan ook tijd om even 
een praatje te maken om elkaar en de 
jeugd beter te leren kennen.

Afgelopen seizoen heb ik genoten van 
de (wedstrijd)jeugd. Volgend jaar weer? 
Doen jullie weer mee? Of wil je dit sei-
zoen voor het eerst meedoen? Meld je 
aan voor de competitie 2016-2017. Het 
aanmeldingsformulier staat ergens in 
deze Nieuwsdropper.

Groetjes, 
Bea, competitieleiding junioren

Jaarverslag jeugdcompetitie
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Sinterklaasfeest
Ook dit jaar heeft Sinterklaas de bad-
minton vereniging weer bezocht. Na Sin-
terklaas hartelijk te hebben ontvangen, 
begonnen de jeugdleden met spelen. 
Aan de ene kant van de zaal hadden de 
stagiairs leuke spelletjes georganiseerd, 
zoals blind badmintonnen, overslaan 
met ballonnen en een spel waarbij de 
kinderen in kasten en hoepels moesten 
mikken, net zoals elk jaar een grote hit. 
Aan de andere kant van de zaal kon 
gewoon overgeslagen worden, en de 
Zwarte Pieten deden ook mee. Na een 
flinke tijd te hebben overgeslagen en 
spelletjes te hebben gespeeld, ging 
iedereen naar de kantine, waar Sin-
terklaas voor iedereen nog een klein 
cadeautje had. Maar dat ging natuurlijk 
niet zomaar, de kinderen moesten eerst 
nog een liedje zingen voor Sinterklaas 
voordat ze hun cadeautje kregen, een 
lekkere chocolade letter! Uiteindelijk 
vond iedereen het een hele leuke en 
gezellige avond.
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Triple -T
Triple–T (Taai-Taai-Toernooi)

Donderdagavond 3-12-2015 werd bij 
de senioren gespeeld voor de Taai-Taai-
wisselbeker.

Deze wisselbeker is dit jaar voor het 
eerst geïntroduceerd en gaat nog een 
lange geschiedenis tegemoet. Er is een 
(wissel)beker voor de taaiste dubbelaar 
en de taaiste singelaar. BVP is milieu 
bewust en doet aan recyclen. Beide 
bekertjes lagen al geruime tijd op zolder 
in een doos. Hoogste tijd om weer een 
daglicht te zien! Wie de beker wint, mag 
deze een heel jaar lang elke week afstof-
fen en volgend jaar op de laatste speel-
avond in november weer inleveren bij 
ondergetekende. De strijd op donderdag 
1-12-2016 bepaalt het verblijfadres van 
de bekers voor het grootste deel van 
2017… maar dat is pas in de toekomst.

Aan de ene zijde van de zaal werden 
dubbels gespeeld over 4 rondes. De 
indeling gebeurde ad-random met 
speelkaarten. De score werd individueel 
genoteerd.

Aan de andere zijde van de zaal werd 
door de ‘super fanatiekelingen’ gesin-
geld op een half veld volgens de para-
badmintonregels (ff Ilse v.d. Burgwal) 
vragen, want Ilse speelde gezellig mee 
(fantastisch!).

De chocoladeletter voor de meeste pun-
ten ging naar Corné van Nijhuis (dubbel) 
en Jeroen v.d. Berg (single). Maar de 

wisselbeker voor de taaiste speler ging 
mee met Rinus Blankestijn (dubbel) en 
Ilse v.d Burgwal (single).

Graag de beker (pas) op 24-11-2016 
inleveren bij Bea…………
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Clubkampioenschappen 2016
Dit jaar worden de clubkampioenschap-
pen gehouden op zaterdag 12 maart 
2015, van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Op donderdag 3 en 10 maart willen 
we alvast beginnen met de singels. 

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

De inschrijving staat open voor:
• Alle senioren leden
• Voor de oudste jeugdleden 
• Voor cursisten basiscursus 18+ 

Ook als je (nog) geen partner hebt voor 
dubbel of mix is het belangrijk toch in te 
schrijven. Want we proberen een pro-
gramma te maken waarbij iedereen, ver-
spreid over de dag, voldoende partijtjes 
kan spelen. Daarbij staat voorop dat het 
voor iedereen een gezellige en sportieve 

dag moet gaan worden. 

Je kunt inschrijven voor maximaal drie 
onderdelen. Per onderdeel wordt een bi-
jdrage van € 1,50 gevraagd, te voldoen 
bij inschrijving. Als je voor meerdere 
onderdelen inschrijft, houdt dat in dat er 
een kans is dat je diverse partijen achter 
elkaar moet spelen. Want wij willen het 
evenement  graag op één dag afronden. 
Speciaal voor de recreanten en cur-
sisten basiscursus 18+: probeer het 
eens!!! Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. Je krijgt er geen spijt van, miss-
chien wel spierpijn…. ?!

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

INSCHRIJFFORMULIER CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2016 (12 maart)

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

c Enkel (let op: spelen op donderdag 3 en 10 maart!)

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

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

c Wenst gebruik te maken van de lunch: € 4,00
 
Inleveren voor 19 februari 2016 bij Harald Kemper of Bea Maarseveen 
(per e-mail mag ook: info@badmintonputten.nl)
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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!

Via de e-mails zal het wedstrijdschema 
per donderdagavond worden aangekon-
digd.

Als je een keer afwezig bent, laat dit dan 
a.u.b. zo snel mogelijk weten: secre-
taris@badmintonputten of bea.maarse-
veen@hetnet.nl . Dan wordt geprobeerd 
om het schema nog aan te passen.

Op 31 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

Jeugd clubkampioenschappen
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Jaarverslag bestuur badmintonvereni-
ging Putten 2015

Algemeen
Na dertien jaar trainer bij badminton-
vereniging Putten, stopt Henk Beijert 
in het voorjaar van 2015. Hij was een 
constante en enthousiasmerende factor 
in onze vereniging. In mei hebben we 
een afscheidsavond voor hem georga-
niseerd. 
Blij verrast waren we met meerdere 
belangstellenden voor het trainerschap. 
En blij zijn we met onze nieuwe trainster 
Ilse van de Burgwal, die de trainingen 
sinds september met zichtbaar plezier 
verzorgt. 
Aan het einde van het competitieseizoen 
2014/2015 waren er twee kampioens-
teams: J3 en S2.
Het seniorenteam promoveerde naar de 
eerste klasse. De veren shuttles werden 
ingevoerd bij de trainingen en wedstrij-
den voor de eerste twee seniorenteams.
Ook in 2015 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 2018)
Algemeen lid
Cees Ruiter (termijn tot 2016)

Algemeen lid
Rinus Blankestijn (termijn tot 2017)

Ledenbestand
Het ledenaantal van de vereniging is 
ongeveer stabiel gebleven. Het verloop 
bij de junioren was ook in 2015 relatief 
groot, maar wordt telkens aangevuld 
met nieuwe jeugdleden. Soms bestaat 
een korte wachtlijst, alle velden zijn bij 
de jeugdtraining bezet.
Bij de senioren is eveneens sprake van 
een relatief groot verloop, waarbij we 
merken dat in 2015 vooral leden opzeg-
den die al een tijdje minder actief waren. 
Gelukkig konden we ook veel nieuwe 
leden verwelkomen, met name vanuit de 
basiscursus. 
 
Trainingen
• Jeugd: vaste trainingstijden tussen 

19.00 – 20.15 uur, onder leiding van 
Henk Beijert / Ilse van de Burgwal. 
Het team jeugdbegeleiding bestond 
begin 2015 uit Bea, Jeannet, Ilse, 
Karin, Corrie en Cees, met invaller 
Mylene. Corrie en Cees zijn gestopt, 
Froucke is het team komen verster-
ken. 

• Basiscursus 18+: in de periode 
januari-april 2015 heeft Henk Beijert 
de basiscursus gegeven aan acht 
cursisten, tussen 20.20 en 21.00 
uur.

• Senioren recreanten: in de periode 
september - december 2015 heeft 
Ilse van de Burgwal recreantentrai-
ning gegeven tussen 20.20 en 21.00 
uur. 

Jaarverslag bestuur
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• Senioren wedstrijdspelers: tijdens 
de voorjaarscompetitie in de peri-
ode februari-april 2015 is door Henk 
Beijert training gegeven, tijdens de 
reguliere competitie in de periode 
september-december door Ilse van 
de Burgwal, tussen 21.00-22.00 uur.

Competitie 
Onze competitieleidster Thea Smink kon 
voor het seizoen 2015/2016 vier jeugd-
teams en vier seniorenteams inschrijven. 
Eén jeugdteam en één seniorenteam 
werden uit nieuwe competitiespelers 
samengesteld. 
In  2015 hebben twee teams van onze 
vereniging aan de voorjaarscompetitie 
meegedaan, competitieleiding Evelien 
de Jong.  Zie verder het jaarverslag 
competitie. 

Financiële steun
• In 2015 is sportsubsidie voor de 

jeugd ontvangen van de Gemeente 
Putten. 

• Er is in april voor de Oud Papier Ac-
tie gelopen, waarmee de clubkas is 
aangevuld (bedankt Betsy, Richard, 
Rob en Rinus).

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

• Ook in 2015 steunden een aantal 
(trouwe!) bedrijven ons met een 
advertentie in de Nieuwsdropper. 
Daarnaast hebben een aantal Put-
tense bedrijven eigen sponsoracties.

Dank voor alle steun!

Overige activiteiten   
Voor de jeugd is door de jeugdbegelei-
ding elke maand een activiteit georga-
niseerd. Zie het foto-jaarverslag van de 
jeugdactiviteiten.  Overige activiteiten 
per maand:
• Feb: Algemene ledenvergadering 
• Maart: Clubkampioenschappen 

senioren en jeugd
• April: Team toernooi
• Mei: Vriendentoernooi, vrijwilligers-

uitje
• Juni: Puttense Sportmarathon
• Juli: Boeren Badminton Barbecue 

(bij Ron)
• Okt: Ouder-Kind toernooi
• Dec: Triple T-toernooi (Taai-Taai 

toernooi)

Maatschappelijke stage
In 2015 hebben Kelvin vd Koot, Richard 
van Huizen, Ronald van Diepen en Mirko 
Pap hun maatschappelijke stage bij de 
BVP ingevuld. Zij hebben onder andere 
voor de jeugd een voetbaltoernooi en 
het Sinterklaasfeest georganiseerd. 
Daarnaast hebben ze geholpen bij 
het coachen/begeleiden van (jongere) 
jeugdteams bij de competitie en heb-
ben ze assistentie verleend bij diverse 
badmintonactiviteiten.

Kantine en sporthal
De ‘derde helft’ speelt ook een belang-
rijke rol in het verenigingsgevoel. Hapjes 
werden verzorgd door Els, en tot de 
zomer ook Ellen. Vanuit de sporthal is 
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Op 14 januari is de 18+ basiscursus 
gestart met 6 deelnemers. Een leuke 
groep, die meteen door Ilse van de 
Burgwal in beweging werd gezet. De 
basiscursus loopt tot en met april, elke 
donderdag van 20.20 - 21.00 uur. An-
dere recreanten mogen aansluiten bij de 
training!

Na afloop van de training kunnen de 
cursisten vrij spelen in de zaal, met 
elkaar of met anderen. 

Natuurlijk gaan we ervan uit dat ieder-
een de 18+ cursisten begeleidt tijdens 
het partijspel, zodat zij zich prettig voe-
len bij de vereniging en het badminton 

snel onder de knie krijgen 

Namens het bestuur, 
Marette Zwamborn

Basiscursus 18+ gestart

prettig samengewerkt met (onder an-
dere) Marja. 

Nieuwsdropper en website
In 2015 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 om “3S”: sporten, 
sfeer en samenwerking. Allen bedankt 
die in 2015 hebben bijgedragen aan de 
vereniging: door inzet bij het sporten, 
het zorgen voor een goede sfeer en met 
een prettige samenwerking!

Bestuur Badminton Vereniging Putten
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Junioren Senioren

Februari 2016

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

Algemene Leden Vergader-
ing, 20.30 uur in de kantine

18+ cursus na afloop ALV

25 donderdag
Voorjaarsvakantie

Vrienden/vriendinnen 
instuif

21.00 uur – 21.40 uur 
Tossen penningen 
Instuif

Maart 2016

03 10 17 24 31 
donderdag

Clubkampioenschappen 
jeugd

12 zaterdag 9.00 - 17.00 uur:
Clubkampioenschappen 
(ook voor recreanten!)

April 2016

16 zaterdag 14.00 - 17.00 uur
Team Toernooi

14.00 - 17.00 uur
Team Toernooi

28 donderdag
Meivakantie

Vrienden/vriendinnen 
instuif

21.00 - 21.40 uur 
Tossen penningen 
Instuif
Laatste trainingsavond 18+ 
cursus

Mei 2016

05 donderdag
Hemelvaart

Geen Badminton Geen Badminton

08 week 18 Einde Voorjaarscompetitie

Kalender
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Junioren Senioren

20 vrijdag 19.00 - 22.00 uur:
vriendentoernooi

Juni 2016

23 donderdag Laatste speelavond dit 
seizoen

Laatste speelavond dit 
seizoen

Oproep aan alle 
competitiespelers

 zowel jeugd als senioren

Het competitie clubshirt moet zo snel 
mogelijk (fris gewassen!) worden 

ingeleverd bij Jeannet van Donkersgoed 
(senioren) of Bea Maarseveen (junioren) na 

de laatste competitiewedstrijd eind januari 2016

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

Begin volgend seizoen, op de startersdag(en), worden ze opnieuw uitgedeeld
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Jeugdpuzzel 3, Anagrammen 

Jeugdpuzzel 1, is gewonnen door 
Rebecca Kamphuis. De winnares kreeg 
een bon van de Bruna ter waarde van 5 
Euro.
Veel plezier ermee!

Anagrammen

Welke groenten zitten verborgen in 
deze anagrammen?

L.L. Daves
Pien Saiz
Cor Bolic
Dina Vije

Welke hoofdsteden zitten verborgen 
in deze anagrammen?

Koeste bar
Mol schokt
Slib nosa
MM staarde

Welke soorten keukengerei zitten 
verborgen in deze anagrammen?

Exit Safram
Droombes
Noe pakken
Leep teel

Welke landen zitten verborgen in deze 
anagrammen?

Gaan Lo
Niet graien
Lier dan
Snapt Ika

Welke dieren zitten verborgen in deze 
anagrammen?

O.A. Flint
Draalpijn
Kil koord
Baroc

Heb je ze allemaal opgelost?
Schrijf dan de uitkomsten op een briefje 
met je naam erop en lever dit vóór 11 
maart 2016 in bij Bea (of per e-mail naar 
bea.maarseveen@hetnet.nl).

Succes en veel puzzelplezier!   Evelien
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Mijn passie is badminton. Dat is het al mijn hele leven. Helaas moest ik, toen ik elf 
was, badminton op een zijspoor zetten door blijvende rugklachten na een valpartij. 
Na een jarenlang traject van artsenbezoek, operaties en revalidatie leek ik eindelijk 
“pijnvrij” door het leven te kunnen. Een half jaar later kreeg ik een auto-ongeluk. 
Dat heeft blijvend letsel aan mijn rug, heupen en benen veroorzaakt, waardoor ik 
genoodzaakt ben om te sporten in een rolstoel. Kleine stukjes kan ik nog lopen en 
verder breng ik mijn dag door in de rolstoel. Niks mis mee, want ik kan alles alleen 
op een andere manier. 

Ik miste het sporten enorm en heb eind 2009 de keuze gemaakt om er weer mee 
aan de gang te gaan. En zo kwam ik weer terug bij mijn passie, badminton. En met 
succes, in 2011 ben ik wereldkampioen geworden in de single.

Hieronder een korte overzicht van mijn belangrijkste prestaties:
Wereldkampioenschap 2011 – Guatemala 1e Single | 2e Dubbel | 2e Mix
Europees Kampioenschap 2012 – Duitsland 1e Single | 1e Dubbel | 1e Mix
Europees Kampioenschap 2010 – Zwitserland 1e Single | 1e Dubbel | 2e Mix
Nederlands Kampioenschap 2011 t/m 2015 1e Single | 1e Dubbel | 1e Mix

In 2012 heb ik de overstap gemaakt naar het training geven. Ik werd gevraagd bij 
een vereniging in Renswoude met de vraag of ik daar de jeugd wilde trainen. Inmid-
dels ben ik in Renswoude gestopt als trainer en geef ik training bij BV Putten, BV 

Ilse van de Burgwal
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Eemnes en de Kantjils. Daarnaast geef ik wekelijks training aan para-badmintonners 
in Veenendaal en één keer per maand aan de para-badmintonners in Geldrop, ik 
coach een meisje van 13 (die een groot talent is) op mentaal vlak en tijdens (inter-
nationale) toernooien, geef veel clinics & presentaties en heb ik mijn eigen stichting 
Para-Badminton Foundation Ilse van de Burgwal. Soms is het wat passen en meten 
in de agenda gezien ik vier dagen werk en ook nog een opleiding volg als mental 
coach, maar neemt niet weg dat ik alles met veel plezier, passie en enthousiasme 
doe.

De reden dat ik het training geven zo leuk vind is dat ik mijn passie en mijn visie kan 
overbrengen op spelers. Junioren, senioren, recreantenniveau, competitieniveau of 
topsportniveau maakt mij eigenlijk niet uit, zolang de spelers maar plezier hebben, 
enthousiast zijn en willen leren. 

Dit is ook de reden waarom ik voor BV Putten heb gekozen. Een redelijk kleine 
vereniging waar gezelligheid en plezier centraal staat, maar waar ook heel hard 
getraind wordt en waar spelers nog steeds beter willen worden. 

4e Team Toernooi
Datum:  zaterdag 16 april 2016
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 10 april 2016 via: secretaris@badmintonputten.nl
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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
09  Luna Rooze
23 Mirko Pap

Maart
15 Mirjam Arissen
25 Dion Marcus
30 Bas Wieringa

Jarige Senioren

Februari
04 Raimundo Rodriques
17 Rob Verhagen

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

ch
25 Anne Toes
26 Ilva Kemper
30 Ilse van de Burgwal
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Fotojaarverslag jeugd 

Januari: Mixtoernooi

Februari: Instuif

April: TeamToernooi

Mei: Instuif

Maart: Clubkampioenschappen Juni: Bijna vakantie



33http://www.badmintonputten.nl

Oktober: Ouder & Kindtoernooi

December: Sint & Piet

Er is natu
urlijk nog ve

el meer gebeurd in 2015.

Kijk maar op de s
ite voor he

el veel fot
o’s

Bea

Oktober: Zaalvoetbal

Oktober: Knutselen
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Verslag Senioren Competitie

Dit seizoen zijn we gestart met 4 teams, team 1 in 1e   Kl., team 2 in 2e Kl. en team 
3 en 4 in de 4e Kl. 
Het eerste team heeft het heel goed gedaan om voor het eerst in de 1e Kl. te  eindi-
gen op de vierde plaats. Helaas zal team 2 dit jaar degraderen en volgend seizoen 
in de derde klas spelen. Team 3 dat al jaren in dezelfde opstelling speelt eindigt 
zoals we van ze verwachten in de bovenste regionen van de poule. Als ik dit schrijf 
staan ze op de derde plaats maar dit kan met gemak ook nog de tweede plaats 
worden. Dan hebben we nog team 4 dit is een nieuw team bestaande uit Karin 
Rooze, Wencke Smink, Frans van Dam en Richard van de Bosch. Frans komt uit de 
jeugd en Richard en Karin spelen voor het eerst competitie. Dit jaar is dus een jaar 
geweest om te wennen aan elkaar zij staan op de 8ste plaats, volgend jaar gaat het 
vast beter.
Zoals elk jaar hebben we weer gebruik moeten maken van invallers wegens blessu-
res, werk en vakanties, door deze mensen zijn wij altijd met complete teams bij de 
wedstrijden verschenen. Bij deze wil ik deze mensen heel hartelijk bedanken.

In deze nieuwsdropper zit het aanmeldingsformulier voor het nieuwe seizoen dus ik 
zou zeggen geef je weer op en ook iedereen die het eens wil proberen.

Competitieleider Senioren.

Verslag voorjaarscompetitie 2015

Voor de voorjaarscompetitie van 2015 konden wij weer 2 teams inschrijven.

Team 1 bestond uit Bea Maarseveen, Jeannet van Donkergoed, Wencke Smink, 
Paul Alfrink en Harald Kemper. Zij waren ingedeeld in poule 7 en behaalde daar de 
1e plek, met 7 gewonnen wedstrijden en 1 gelijk spel. Zij behaalden in totaal 45 
punten.

Team 2 bestond uit Corrie Bokhorst, Thea Smink, Jan van de Ruitenbeek en Ron 
Nijdam. Zij waren ingedeeld in poule 8 en werden 4e in hun poule met 22 punten.
Zij verloren 4 wedstrijden en speelden er 4 gelijk.

Er deden zich verder geen problemen voor.

Competitieleider VJC

Jaarverslag Competitie
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Aanmelden competitie '16/'17
Het afgelopen seizoen is nog maar net 
geëindigd of het is al weer zo ver! Men 
kan zich opgeven voor de competitie 
van het nieuwe seizoen 2016/2017. 
De competitiebijdrage voor komend 
seizoen moet nog worden vastgesteld 
in de Algemene Ledenvergadering op 
11 februari as, maar zal hoogstwaar-
schijnlijk worden € 45,00 voor junioren 
en € 65,00 voor senioren. Voor Senioren 
Team 1 (en wellicht ook voor Senioren 
Team 2) is er mogelijk een toeslag voor 
veren shuttles van toepassing van € 30,- 
per persoon per seizoen (voor trainingen 
en wedstrijden).

Als je je opgeeft wordt er van je ver-
wacht dat je in de maanden september 
tot en met januari

elke donderdag komt 
trainen.

Van de ouders van jeugdleden wordt 
verwacht dat zij tijdens de competitie 
om beurten rijden naar de uitwedstrij-
den.

De competitie start in de week van 12 
september 2016 en eindigt in de week 
van 28 januari 2017. 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. Het afgelopen 
seizoen hebben wij met 4 jeugdteams 
en 4 seniorenteams deelgenomen aan 
de competitie.

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

Want wij moeten het aantal teams na-
melijk waarschijnlijk al voor 1 april 2016 
doorgeven aan Badminton Nederland 
(de bond). 

INSCHRIJFFORMULIER COMPETITIE 

Naam   ……………………............................................................ wil graag meedoen

Aanmeldingen graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 24 maart 2016 inleveren 
bij ea Maarseveen of Thea Smink. Per e-mail mag ook naar: info@badmintonputten.
nl
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De reguliere competitie zit er bijna op, 
dus maken we ons nu op voor de ko-
mende voorjaarscompetitie.

Dit jaar hebben we maar liefst drie 
teams hiervoor in kunnen schrijven!!!

Het 1e team bestaat uit: Paul Alfrink, 
Harald Kemper, Bea Maarsenveen, 
Jeanet van Donkersgoed en Wencke 
Smink.

Het 2e team bestaat uit: Ron Nijdam, 
Jan van de Ruitenbeek, Corrie Bokhorst 
en Thea Smink.

En als nieuwkomers hebben we in het 
3e team: Raimundo Rodriques, 
Gerard van Dam, Froucke 
Kemper en Karin Kampert.

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 en 
moedig ze aan.

Verderop in deze 
Nieuwsdropper zijn 
de  speelschema’s ge-
plaatst, zodat iedereen 
weet wanneer het geweld 
losbarst...

Ik wens de voorjaarscompetitie-teams 
heel veel sportieve uurtjes en veel suc-
ces!

Evelien de Jong

Voorjaarscompetitie 2016
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Oproep vrijwilligers
Badminton Vereniging Putten is een gezellige vereniging, waar het plezier in bad-
minton voorop staat. De vereniging wordt gedragen door de leden. Als bestuur 
vinden we het daarom belangrijk om zoveel mogelijk leden en ouders van jeugdle-
den te betrekken bij de organisatie op de donderdagavonden en de wedstrijddagen. 
We hebben nagedacht welke taken prima door leden uitgevoerd kunnen worden (of 
een paar leden samen). Natuurlijk met ondersteuning van het bestuur. Vandaar deze 
oproep!

Gezocht: vrijwilligers voor het organiseren van activiteiten voor senioren
Omschrijving: (mede) organiseren van één of meerdere activiteiten en weergave 
hiervan in de Nieuwsdropper:

a. Tossen penningen op de speelavonden in de schoolvakanties
b. Sinterklaas op donderdagavond vóór 5 december
c. Clubkampioenschappen, 2e zaterdag in maart
d. Doorlopend toernooi in de maanden april en mei (bijv. puntentoernooi)
e. Team Toernooi, 3e zaterdagmiddag in april (samen met jeugd)
f. Vriendentoernooi, 3e vrijdag in mei, ook deelnemers die geen BVP lid zijn
g. Sportmarathon, laatste weekend van juni op de vrijdag en zaterdag

Gezocht: vrijwilligers voor het organiseren van activiteiten voor de jeugd

Ook ouders van jeugdleden worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden!
Omschrijving: (mede) organiseren van één of meerdere activiteiten en weergave 
hiervan in de Nieuwsdropper:

a. Sinterklaas op de donderdagavond vóór 5 december
b. Ouder & Kind toernooi een speelavond in een schoolvakantie
c. Clubkampioenschappen op alle donderdagen in maart
d. Team Toernooi, 3e zaterdagmiddag in april (samen met senioren)
e. Verzorgen puzzelprijs 5x per jaar bij uitkomen Nieuwsdropper: verzamelen
 inzendingen, inkopen cadeaubon, organiseren verloting, foto prijswinnaar
f. Jeugdtoernooien: Inventarisatie deelnemers, organisatie inschrijving en
 vervoer, begeleiding bij jeugdtoernooien

 
Gezocht: Competitieleider jeugd
Omschrijving: Organisatie jeugdcompetitie, zowel voorbereidend (maart-april) als 
tijdens de competitieperiode (september-januari)

a. samenstellen competitieteams (in overleg met trainer en jeugdbegeleiding)
 + info voor ouders  (maart, april)
b. informatieverstrekking richting ouders, schema rijden uitwedstrijden 
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 (bijeenkomst half september)
c. regelen invallers (september t/m januari)
d. coaching (of regelen coaching) voor thuisspelende jeugdteams 
 (september t/m januari)

Gezocht: Competitieleider Voorjaarscompetitie (VJC)
Omschrijving: Organisatie VJC voor senioren, zowel voorbereidend (september-
oktober) als tijdens de competitieperiode (februari-april)

a. informatie verstrekken over VJC aan leden BVP, mondeling en via oproep in
 Nieuwsdropper september-oktober
b. inventariseren VJC teams in september-oktober
c. aanmelden VJC teams bij Badminton Nederland, eind oktober
d. wedstrijdschema’s bekendmaken aan de teams, december
e. aanspreekpunt voor verplaatsen van wedstrijden voor andere verenigingen
 en VJC teams BVP, november-april
f. jaarverslag(je) maken voor Algemene Leden Vergadering, januari

Wil je meer informatie?
Wil jij jezelf graag aanmelden?

Stuur een e-mail naar info@badmintonputten.nl
of neem contact op met iemand van het bestuur

(zie pag. 3 van iedere Nieuwsdropper)





41http://www.badmintonputten.nl

Speelschema VJC 2016

Kijk op
http://www.badmintonputten.nl onder VJC

voor alle rangen, standen en uitslagen

Team 1
Poule Naam Bondsnummer
8 Bea Maarseveen 726421

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

Datum Tijd Thuis Uit Locatie
2 do 4 feb 16 20:00 Leusder BC 1 Putten 1 de Meent
3 do 18 feb 16 20:15 Putten 1 Smash '76 1 Putter Eng

4 di 23 feb 16 20:00 Nijkerk BC 2 Putten 1 Watergoor
5 wo 2 mrt 16 20:00 Badso 1 Putten 1 de Banninghal
7 do 24 mrt 16 20:15 Putten 1 Leusder BC 1 Putter Eng
8 vr 8 apr 16 20:00 Smash '76 1 Putten 1 Stadsweiden
9 do 14 apr 16 20:15 Putten 1 Nijkerk BC 2 Putter Eng
10 do 21 apr 16 20:15 Putten 1 Badso 1 Putter Eng

http://www.badmintonputten.nl/voorjaarscompetitie/team%201.html
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Team 2
Poule Naam Bondsnummer
15 Corrie Bokhorst 666936 

Thea Smink 362224 
Ron Nijdam 584375 
Jan van de Ruitenbeek 805748 

Datum Tijd Thuis Uit Locatie
1 do 28 jan 16 20:15 Putten 2 Harderwijk 2 Putter Eng
2 vr 5 feb 16 20:00 Inside '82 2 Putten 2 De Geeren

3 wo 17 feb 16 20:00 Meulewiek 2 Putten 2 t Kamphuis
4 do 25 feb 16 20:15 Putten 2 Sjeve Sjuttel 2 Putter Eng
6 ma 14 mrt 16 19:45 Harderwijk 2 Putten 2 Stadsweiden
7 do 24 mrt 16 20:15 Putten 2 Inside '82 2 Putter Eng
8 do 31 mrt 16 20:15 Putten 2 Meulewiek 2 Putter Eng
9 wo 13 apr 16 19:30 Sjeve Sjuttel 2 Putten 2 de Kuil

Kijk op
http://www.badmintonputten.nl onder VJC

voor alle rangen, standen en uitslagen

http://www.badmintonputten.nl/voorjaarscompetitie/team%201.html
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Team 3
Poule Naam Bondsnummer
24 Karin Kampert 984538 

Froucke Kemper 984539 
Gerard van Dam 984535 
Raimundo Rodriques 985195 

Datum Tijd Thuis Uit Locatie
1 wo 27 jan 16 19:30 Iduna 5 Putten 3 Galgenwaard
2 do 4 feb 16 20:15 Putten 3 Castellum 3 Putter Eng

7 ma 15 feb 16 20:00 Castellum 3 Putten 3 Cultuurcampus
4 do 25 feb 16 20:15 Putten 3 't Gein 4 Putter Eng
5 do 3 mrt 16 20:15 Putten 3 Helios SB 6 Putter Eng
6 do 17 mrt 16 20:15 Putten 3 Iduna 5 Putter Eng
9 wo 13 apr 16 20:00 't Gein 4 Putten 3 Merwestein
10 vr 22 apr 16 20:00 Helios SB 6 Putten 3 Olympos

Kijk op
http://www.badmintonputten.nl onder VJC

voor alle rangen, standen en uitslagen

http://www.badmintonputten.nl/voorjaarscompetitie/team%201.html
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Kopij inleveren voor

201611 maart
Data Vergaderingen en Nieuwsdropper seizoen 2015- 2016

 Vergadering Kopij Uitkomen
Maart – April 01-03-2016 11-03-2016 31-03-2016
Mei – Juni 10-05-2016 13-05-2016 26-05-2016

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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