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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, maart 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 2016:

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

Voor teamleden van seniorenteams in de 1e of 2e klasse geldt een 
extra veren shuttle bijdrage van € 30.00 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

Harald Kemper
tel: (06) 22015292
email: voorzitter
  @badmintonputten.nl

Penningmeester
Ilva Kemper

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

Secretaris/Ledenadministratie
Bea Maarseveen

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

Algemeen lid
Marette Zwamborn

tel: (0341) 361205
email: marette

  @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

Marette Zwamborn
tel: (0341) 361205
email: marette

  @badmintonputten.nl
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 voorzitter
Altijd in beweging
De komende tijd zal de Nieuwsdrop-
per het zonder een altijd sprankelende 
voorwoord van Marette Zwamborn 
moeten doen. Niet dat zij geen stukjes 
meer schrijft, integendeel, maar simpel-
weg omdat ze vindt dat het voorwoord 
door de voorzitter geschreven dient te 
worden. 

In de ledenvergadering van 11 februari jl. 
hebben een aantal wisselingen plaats-
gevonden in het bestuur.  Cees Ruiter 
vond één termijn van 3 jaar voorlopig 
genoeg;  Marette gaf de voorkeur aan 
een andere functie en verruilde de voor-
zittershamer voor de vacante functie 
van bestuurslid publiciteit. Na een ronde 
langs de badmintonvelden, bleken er 
buiten het bestuur om geen leden te 
vinden die voorzitter wilde worden. 
Daarom heb ik de kas doorgegeven aan 
Ilva Kemper en zelf de voorzittershamer 
van Marette overgenomen. Gelukkig zijn 
Bea Maarseveen (secretaris) en Rinus 
Blankensteijn (algemeen) op hun (be-
stuurs)post gebleven, zodat we in volle 
vaart verder kunnen. 
En dat is maar goed ook, want er valt 
van alles te doen en te regelen. Zo zijn 
we met Badmintonvereniging Vale Ouwe 
uit Ermelo een samenwerking aange-
gaan. Tot en met de maand mei kunnen 
senior leden van onze vereniging op de 
maandagavond in Sporthal Triade vanaf 
20.00 uur een extra avond spelen en 
trainen (onder leiding van Ilse van de 
Burgwal). Eind januari zijn we weer ge-
start met de cursus 18+ voor niet leden. 

In februari heeft de vereniging negen 
nieuwe jeugdleden mogen verwelko-
men. Zaterdag 12 maart jl. hebben de 
senioren gestreden om bekers met de 
grote oren, de Govers mix dubbel trofee, 
bloemen en appeltaartjes. Onze jeugdle-
den spelen gedurende de maand maart 
hun eigen clubkampioenschappen; de 
prijsuitreiking is op donderdag 31 maart. 
De voorjaarscompetitie (met 3 teams 
van BV Putten) is in volle gang. Ook 
voor komend seizoen zijn we als vereni-
ging weer verzekerd van een competi-
tieleider daarvoor; Wencke Smink neemt 
na de zomer het stokje over van Evelien 
de Jong.  De aanmeldingen voor de 
regiocompetitie 2016 – 2017 druppelen 
binnen; de komende tijd zal gesproken 
en gepuzzeld worden over de teaminde-
ling. Ondertussen gaat het bestuur aan 
de slag met “preventief beleid”. Op 16 
april wordt er weer een teamtoernooi 
georganiseerd en op 20 mei staat er een 
vriendentoernooi op het pro-
gramma. Ook daar kun je in 
deze Nieuwsdropper over 
lezen en natuurlijk voor 
inschrijven!  Jullie 
zien, onze bad-
mintonvereni-
ging is altijd in 
beweging!

Harald 
Kemper
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Notulen ALV 11-2-'16
Aanwezig: 33 seniorleden, 4 cursisten 18+ basiscursus, 2 jeugdleden
Afwezig met kennisgeving: 4 seniorleden
Aanvang: 20.40 uur

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom. Er is een goede opkomst. 
Indien er gestemd moet worden: cursisten en jeugdleden hebben geen stem-
recht. 
Els Govers wordt bedankt voor het verzorgen van de koffie/thee met koekje.
Er gaat een presentielijst rond. Er zijn geen toevoegingen aan de agenda

2. Notulen:
Notulen ALV van 12 februari 2015. Er zijn geen vragen/opmerkingen.
Notulen zijn vastgesteld, dank aan de secretaris.

3. Verslag bestuur 2015
Geen vragen

4. Aandachtspunten bestuur 2016:
• Toename aantal seniorleden: 

Op de donderdagavond is het rond 22.00 uur al rustig in de sporthal. Het 
bestuur heeft als actiepunt bij te houden welke leden aanwezig/afwezig zijn 
op de speelavond om beter zicht te krijgen op de reden hiervan. Door jaar-
lijks een 18+ basiscursus te organiseren (dit jaar voor de derde keer) hopen 
we seniorleden te werven en behouden. BVP-leden worden uitgenodigd om 
een introducee mee te nemen naar de speelavond. Ideeën voor ledenwer-
ving graag melden bij het bestuur 
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.

• Preventief beleid ongewenst gedrag:  
BVP is bezig preventief beleid op te stellen voor ongewenst gedrag. Het 
doel hiervan is om misbruik en intimidatie van andere (minderjarige) leden te 
voorkomen. NOC*NSF heeft gedragsregels opgesteld voor begeleiders in de 
sport. Badminton Nederland (bond) heeft dit overgenomen. Het preventieve 
beleid/V.O.G. zal een aandachtspunt zijn bij trainers en jeugdbegeleiders. 
Vraag vanuit de vergadering (Ilva Kemper): Is er binnen de vereniging een 
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aanleiding geweest om dit preventieve beleid te gaan opstellen? Antwoord: 
Neen, het is een preventieve maatregel die voortkomt uit de maatschappe-
lijke vraag om hiervoor beleid te maken. 
Het beleidsstuk wordt binnenkort op de website geplaatst en gepubliceerd 
in de Nieuwsdropper. BVP heeft een vertrouwenspersoon aangesteld

• Verbeteren speelniveau/speelplezier van (oudere) jeugdspelers: 
Een aantal oudere jeugdspelers speelt een aantal rondes mee bij de se-
nioren en hebben de mogelijkheid dit jaar mee te doen bij de clubkampi-
oenschappen senioren. Senioren worden uitgenodigd om vanaf 20.00 uur 
partijen mee te komen spelen met de jeugd. Wie meer ideeën heeft kan deze 
melden bij het bestuur

• Nieuwsdropper.: 
2016 wordt gebruikt om te verkennen of de Nieuwsdropper in de toe-
komst digitaal kan gaan. Een voordeel van een digitale Nieuwsdropper is 
o.a. verlaging van de kostenpost drukkosten. Wie geen e-mail heeft krijgt 

 Instuif in de (mei)vakantie

Donderdag 
28-4-2016

Oproep aan jeugdleden 
en seniorleden:

Nodig iemand uit om te 
komen badmintonnen!
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een papieren-versie uitgereikt. Er zijn 2 reacties vanuit de vergadering: 1x 
graag een papieren versie i.v.m. geen e-mail (Ilse Krol) en 1x ‘tegen’ digitale 
Nieuwsdropper (Els Govers). Verder geen reacties. 2016 wordt een proefjaar 
voor een digitale Nieuwsdropper 

• Vrijwilligers: 
Iedere vereniging heeft vrijwilligers nodig. Ondanks dat BVP veel vrijwilligers 
heeft, liggen er momenteel toch teveel taken bij 1 persoon (Bea Maarse-
veen). We kijken naar een filmpje over de ontwikkelingen binnen vereni-
gingen in de afgelopen jaren, hoe veel leden hun lidmaatschap ervaren en 
wat een bestuur zou kunnen doen om weer te ‘vereniging’: Back to Basics: 
https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w 
Er worden vrijwilligers gezocht voor (zie vacatures in Nieuwsdropper januari 
2016, ook op te vragen bij secretariaat): 
o organisatie activiteiten voor senioren 
o organisatie activiteiten jeugd 
o competitieleiding jeugd 
Op een BVP-vrijwilligersuitje worden circa 20 mensen uitgenodigd. Op een 
50-tal seniorleden is dat veel. We gaan streven naar een vrijwilligersuitje 
waarbij alle seniorleden als vrijwilliger verschijnen! Voor meer info over/be-
langstelling voor de vacatures graag aanmelden bij het bestuur

• Nieuw punt: Samenwerking met BC Vale Ouwe (Ermelo). 
Landelijk is er een tendens dat veel badmintonverenigingen hun ledenaantal 
zien dalen. Vaak betreft dit ook jeugdleden. Dat is bij BVP niet het geval: de 
zaal is vol met jeugd. In Putten lukt het niet om nog een extra avond de zaal 
te huren (geen zaalruimte beschikbaar). BC Vale Ouwe heeft momenteel erg 
weinig jeugd en weinig senioren. Zij spelen op 2 avonden: maandag en don-
derdag. Vanaf maandag 15 februari 2016 t/m eind mei 2016 starten we met 
een pilot: een aantal senioren competitiespelers (m.n. spelers uit Senioren 1 
en Senioren 2) gaan in Ermelo badmintonnen en extra trainen op de maan-
dagavond o.l.v. trainster Ilse v.d. Burgwal. Ook spelers uit Ermelo kunnen bij 
de training aanhaken. Wie belangstelling heeft om ook te gaan trainen in Er-
melo (reservelijst) kan zich melden bij Harald Kemper. BC Vale Ouwe speelt 
in het Triade gebouw, aan de ‘Puttense’ kant van Ermelo. 
Vraag uit de vergadering (Piet Govers): Zijn er kosten aan verbonden voor 
BVP? Antwoord: BVP bekostigt de trainer, Ermelo bekostigt de zaalhuur. 
Vraag uit de vergadering (Rinus Blankestijn): Kunnen niet competitiespelers/
recreanten ook in Ermelo gaan spelen op de maandagavond? Antwoord: 
graag van te voren melden bij Harald als je wilt gaan want dat kan alleen als 
er ruimte is. Er zijn theoretisch 2 a 3 velden voor BVP gereserveerd in Ermelo 
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Opmerking uit de vergadering (Diederik van Donk): het is vaak lastig om 2 
verenigingen samen te laten gaan door cultuurverschillen. Antwoord: Er 
is geen sprake van samen gaan/fusie, maar van gezamenlijk trainen/bad-
mintonnen. Het bestuur neemt dit aandachtspunt mee in de observatie en 
evaluatie van deze samenwerking

5. Verslag (voorjaars)competitie 2015
Geen vragen/opmerkingen
Evelien de Jong neemt na dit seizoen (2016) afscheid als competitieleider VJC. 
Als bedankje voor haar inzet krijgt zij een bloemetje aangeboden. Wencke Smink 
gaat haar opvolgen vanaf seizoen 2017

6. Verslag jeugdcommissie 2015 
Geen vragen/opmerkingen

7. Financieel verslag en resultatenoverzicht 2015 
De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers. Veel kostenposten vielen 
lager uit dan begroot. Het afscheid van trainer Henk Beijert was niet voorzien/
begroot. Er zijn geen vragen/opmerkingen. .

8. Verslag Kascommissie 2015
Jan van de Ruitenbeek en René Gerrietsen hebben op 1 februari 2016 de finan-
ciële stukken grondig bestudeerd. Jan leest het verslag van de kascommissie 
voor en vraagt de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen. De 
vergadering bevestigt dit met applaus. Het financieel verslag 2015 is vastge-
steld.

9. Verkiezing nieuwe kascommissie
Jan van de Ruitenbeek (2e keer) en Thea Smink. 
Reserve: Henk van den Berg)

10. Begroting 2016
De penningmeester licht toe dat Senioren 2 helaas is gedegradeerd naar de 3e 
klasse, en daardoor zijn deze teamleden in seizoen 2016-2017 geen veren shut-
tle bijdrage verschuldigd.
Vraag vanuit de vergadering (Henk van de Berg): Is het mogelijk om nog eens 
in een kleine bezetting te praten over het veren-shuttle verhaal? Antwoord: Is 
akkoord 
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De competitiebijdragen voor het seizoen 2016-2017 zijn (ongewijzigd) vastge-
steld: 
jeugdcompetitie: € 45,- p.p., seniorencompetitie:  € 65,- p.p. 
Veren shuttle bijdrage is vastgesteld: € 30,- per jaar voor senioren teams in 1e 
en 2e klasse. 
De contributie 2016 is (ongewijzigd) vastgesteld: 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 kan-
didaten die door de leden worden gesteld dienen onder overlegging van een 
lijst van handtekeningen van tenminste 10 leden, die de betrokken kandidaat 
steunen, 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)

Opmerking vanuit de vergadering (Diederik van Donk): Als het in de statuten 
goed staat, dan hoeft het Huishoudelijk Reglement feitelijk niet te worden aan-
gepast. Antwoord: Voor de duidelijkheid is het misschien beter als in het Huis-
houdelijk Reglement hetzelfde wordt vermeld als in de statuten.
De vergadering heeft geen bezwaar om het Huishoudelijk Reglement aan te 
passen. Het Huishoudelijk Reglement wordt gewijzigd volgens het voorstel.

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
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De bestuurswijzigingen worden 
door de vergadering aangenomen via een applaus.
Cees en Marette ontvangen een presentje als bedankje voor hun inzet. Ilva 
wordt van harte welkom geheten in het bestuur en de voorzittershamer wordt 
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overgedragen aan Harald

13. Rondvraag
Mylène Mosterd: De trainingstijden voor competitiespelers zijn laat, de trai-
ningstijden voor recreanten zijn vroeg. Is het mogelijk om dat volgend seizoen 
andersom te doen of af te wisselen? Antwoord: Het bestuur neemt dit mee als 
aandachtspunt
Harald Kemper: VJC (Voorjaarscompetitie) team 3 zoekt nog inval dames
Harald Kemper: Graag inschrijven voor de clubkampioenschappen senioren, 
ook voor 18+ cursisten en recreanten en oudere jeugdleden (op uitnodiging)
Harald Kemper: Op de clubkampioenschappen is het mogelijk om badmintonar-
tikelen (o.a. rackets) uit te proberen en aan te schaffen 
Harald Kemper: Graag op tijd inschrijven voor de competitie 2016-2017. Teams 
moeten rond 1 april aangemeld zijn bij Badminton Nederland

14. Sluiting
Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering
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Clubkampioenschappen senioren 2016
Op zaterdag 12 maart verzamelden 28 
badmintonners en vele supporters zich 
voor de jaarlijkse clubkampioenschap-
pen. In veertien poules werd gestreden, 
wie zich de beste van de club mocht 
noemen. De organisatie werd strak gere-
geld door Harald Kemper, bijgestaan 
door Piet Govers. Er werd eigenlijk maar 
één klacht gehoord: de organisatie bleek 
niet gevoelig voor match-fixing…

Nieuwe deelnemers dit jaar waren de 
oudere junioren Kelvin van de Koot, 
Richard van Huizen en Jort Baremans. 
Zij startten met de nog openstaande sin-
gle-partijen, en eindigden glansrijk vóór 
de senioren in hun poule. Vooraf waren 
op de donderdag avonden al een flink 
aantal single-wedstrijden gespeeld, dus 
‘s ochtend kon verder meteen begonnen 
worden met de mix-partijen. 

Aan het einde van de ochtend werden 
de finales van de competitiespelers 
heren enkel en dames enkel gespeeld. 
Traditiegetrouw maakten Cees Ruiter en 
René Gerrietsen hier weer een mooie 
drie-setter van. De beker mocht terug 
verhuizen naar Cees, die ongetwijfeld 
het plekje op zijn buffetkast nog heeft 
vrijgehouden. Bij de dames verlengde 
Ilva Kemper haar kampioenschap weer 
met een jaar. 

Els Govers mocht zich bij de lunch weer 
kampioen kroketten bakken noemen. 
Ook in de categorie sportief sponsoren 
zoeken scoorde ze goed!

’s Middags werd vervolgd met de 
dames dubbel en heren dubbel. Opval-
lend was de (bijna) 50+ partij van Thea 
Smink en Corrie Bokhorst tegen Jeannet 
Donkersgoed en Bea Maarseveen. Daar 
werd wel heel vaak geroepen ‘ooeeew’, 
‘aaahhh’, ‘ik zag de shuttle helemaal 
niet’, ‘maar goed dat het geen drie 
sets waren, dat had ik echt niet volge-
houden’. En vol trots meldden Jean-
net en Bea, dat ze toch echt even voor 
hadden gestaan tegen de uiteindelijke 
kampioenen Ilva Kemper en Ancella 
Mosterd.

In de kruisfinales van de recreanten 
heren enkel  bleek de ervaring van 
Ron Nijdam en Jan van de Ruitenbeek 
voldoende, ondanks de snelheid van 
Kelvin van de Koot en Jort Baremans. 
Vervolgens zetten Ron en Jan de goede 
– maar ook vermoeiende – traditie voort 
om de heren enkel finale in een drieset-
ter te beslissen. Zou het door de aan-
moediging van zijn kinderen komen, dat 
Jan als winnaar uit de strijd kwam?

Tijdens de middag werd nog een onver-
wachte kampioen opgemerkt: Raimundo 
Rodriques bleek kampioen wedstrijden 
tellen, toen hij onverwacht toch ’s mid-
dags kon blijven. Top!

Tenslotte de finale van de mixen. Cees 
Ruiter had inmiddels zijn kuiten aero-
dynamisch getapet, zodat het één 
flitsend geheel vormde met zijn shirt. 
Samen met Ilva Kemper nam Cees het 
op tegen René Gerrietsen en Evelien de 

Clubkampioenschappen
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Jong. De tape mocht echter niet baten, 
en Cees en Ilva moesten zich na drie 
sets gewonnen geven. René en Evelien 
mochten de Govers-trofee in ontvangst 
nemen, deze keer geborduurd door Els 
én Piet Govers.

Na 85 partijen, een heerlijke lunch, veel 
gezelligheid, een uitgebreide prijsuitreik-
ing, en gelukkig geen blessures, werden 
de clubkampioenschappen 2016 tradi-
tioneel afgesloten met stokbrood met 
Johma-salade. Alle deelnemers kregen 
nog een tegoedbon voor spierpijn mee 

naar huis. Omdat Jort, Richard en Kelvin 
niet aan spierpijn doen, kregen zij ap-
peltaart. We kunnen terugkijken op een 
geslaagd clubkampioenschap. Voor wie 
de beelden nog eens terug wil halen, 
dat kan op de website, met een mooie 
fotoreportage van onze persmuskieten 
Paul en Bea! 

Onderdeel 1e 2e
Dames enkel competitie Ilva Kemper Evelien de Jong
Heren enkel competitie Cees Ruiter René Gerrietsen
Heren enkel  
recreanten en jeugd

Jan van de Ruitenbeek Ron Nijdam

Dames dubbel  
competitie

Ancella Posthuma 
Ilva Kemper

Evelien de Jong  
Risanka vd Horst

Dames dubbel  
recreanten

Caren Rooze  
Froucke Kemper

Ilse Krol 
Ancella Posthuma

Heren dubbel  
competitie

Cees Ruiter 
René Gerrietsen

Paul Alfrink 
Harald Kemper

Heren dubbel  
recreanten en jeugd

Anton Klaassen 
Jort Baremans

Kelvin van de Koot 
Richard van Huizen

Mix  
competitie

René Gerrietsen 
Evelien de Jong

Cees Ruiter 
Ilva Kemper

Mix  
recreanten

Anton Klaassen 
Ilse Krol

Anne Toes 
Betsy Toes

Mix  
recreanten en jeugd

Kelvin van de Koot 
Froucke Kemper

Jort Baremans 
Marette Zwamborn
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Vriendentoernooi

ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT
Wie neemt de uitdaging aan en zijn/haar vrienden mee 

naar het altijd gezellige

VRIENDENTOERNOOI!!!
dubbel- en mixpartijen

Wanneer: 
Vrijdagavond 20 mei van 19.00 – 22.00 uur

Waar: 
Sporthal Putter Eng (en in de kantine natuurlijk!)

Wie: 
Iedereen is welkom, per team mag maximaal 1 deelne-

mer lid zijn van de BVP

Kosten: 
€ 5,-- p.p.

Tussen de partijen door 
is er gelegenheid voor het maken van vrienden A 

onder het genot van een hapje en drankje 
(op eigen rekening).

Wil je meer weten of je opgeven. Dit kan bij
Henk van den Berg / Paul Alfrink

Aanmelden graag vóór 13 mei, bij voorkeur per
e-mail: vriendentoernooi@badmintonputten.nl

zorg dat je erbij bent
en laat je vrienden kennismaken met  

het andere campingbadminton
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Vierde 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. 

Tijdens de clubkampioenschappen jeugd zijn 
geen dubbels en mixen gespeeld. Dit is de kans 
om alsnog wedstrijden met elkaar te spelen.

Het is ook mogelijk om als jeugdlid met een ouder 
te spelen. Of als seniorlid met een kind.

twee seniorleden kunnen zich ook samen aanmel-
den. Een seniorlid mag ook een senior 
meenemen die geen lid is.
 
Belangstelling voor speedmin-
ton? www.speedminton.nl
Meld dit dan bij aanmelden. 
Dan kunnen we iets orga-
niseren…

Graag aanmelden met:  
 
1. een teamnaam 
2. de namen + vermelding junior of senior (i.v.m. indeling wedstrijden)
3. belangstelling voor speedminton: ja / nee

Opgeven per e-mail voor 9 april 2016 via: 
secretaris@badmintonputten.nl
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Junioren Senioren

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

20 vrijdag 19.00 - 22.00 uur:
vriendentoernooi

Juni 2016

04 zaterdag Vrijwilligersuitje:
‘s middags  
............... uitnodiging volgt

23 donderdag Laatste speelavond dit 
seizoen

Laatste speelavond dit 
seizoen

24 25 24 uur Puttense Sportmarathon

Juli 2016

07 14 21 28 
zomervakantie

Geen Badminton Geen Badminton

Kalender
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Junioren Senioren

Augustus 2016

04 11 18 
zomervakantie

Geen Badminton Geen Badminton

25 donderdag Eerste speelavond Eerste Speelavond

September 2016

12 week 37 Start regiocompetitie Start regiocompetitie

Januari 2017

28 week 4 Einde regiocompetitie Einde regiocompetitie
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Jeugdpuzzel 4, Woordzoeker
De oplossing van jeugdpuzzel 2, Kruis-
woord, was: WINTERSPORT.
Deze puzzel is gewonnen door Ilse 
Bakker. De winnares werd beloond met 
een bon van de Bruna ter waarde van 5 
Euro.

Woordzoeker

In het diagram zit het woord KIKKER 
meerdere keren verstopt. Kun jij ze al-
lemaal vinden?
Als je denkt dat je ze allemaal hebt; 
schrijf dan het aantal op een briefje met 
je naam erop en lever dit vóór 13 mei  
2016 in bij Bea (of per e-mail naar bea.
maarseveen@hetnet.nl).

k k i r i k k r i k
 k i k e i i e e i k
e k k k k k k r k k
e r k k k k i k k e
k e e i r e i r i e
r r k k e r k k r k
e r i k k i k k e r
k r e k k i k k k e
k k e k i k k e k r
i i k i k k r k i r
k r e k k i k k k e
r k k e k r k e i k
k e k k k k k k r k

Het is deze keer een makkelijke puzzel; 
dus doe allemaal mee, dan maak jij ook 
kans op een bon van de Bruna t.w.v. € 
5.
Succes!

Evelien de Jong
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Inleiding
Het bestuur van de BV Putten heeft in de ALV van 12 februari jl. als aandachtspunt 
voor het nieuwe jaar Preventief beleid ongewenst gedrag gepresenteerd. In deze 
Nieuwsdropper een nadere toelichting. 

Het bestuur wil graag de risico’s op ongewenst gedrag ten opzichte van haar leden 
of gasten ver-kleinen. Daarbij wordt aangesloten bij een campagne ingezet door 
het NOC-NSF.  Binnen onze ver-eniging gaat het vooral om het voorkomen van 
ongewenst gedrag in de begeleiding met jeugd, maar mogelijk toch ook in relatie 
tot anderen. Gelukkig zijn er geen incidenten binnen onze vereniging be-kend en dit 
willen we graag zo houden.

Drie onderdelen vormen dit beleid:

1 Gedragsregels
NOC-NSF heeft in dit verband met haar leden (de sportbonden) gedragsregels voor 
begeleiders opgesteld. Alle sportbonden aangesloten bij het NOC-NSF (ook Bad-
minton Nederland), hebben deze gedragsregels overgenomen. 

De BV Putten onderschrijft deze gedragsregels:
• De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de 

sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter 
door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel

• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele 
intimidatie tegenover de sporter.

• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige 
sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden be-
schouwd als seksueel misbruik.

• De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de spor-
ter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel 
of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doel-
bewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

• De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
• De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd 

en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich 
bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

• De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en 
(machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of ge-
regeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider 

Preventief beleid ongewenst gedrag
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verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk 
goed kunnen uitoefenen.

• De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de 
kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt 
geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige 
verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

• De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door 
iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet 
in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop 
aanspreken.

• In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

2 Aanname-beleid
Het tweede onderdeel van het preventief beleid betreft een actief aanname-beleid 
van vrijwilligers, die binnen de BV Putten met minderjarigen in contact komen.

Het aanname-beleid  bestaat uit:
• Het houden van een kennismakingsgesprek.
• Het checken van referenties.
• Het laten aanvragen van een VOG en dat elke 5 jaar herhaald.
• De begeleider is of wordt lid van de bond en als dat niet kan, wordt de be-

geleider gevraagd een VOT (Verklaring onderwerping tuchtrecht) te tekenen. 
Daarmee valt de begeleider onder het tuchtrecht van de bond en verklaart hij/zij 
daarvan op de hoogte te zijn.

• De begeleider wordt gewezen op de gedragsregels, zoals eerder genoemd.

3 Vertrouwenscontactpersoon
Tenslotte is er een VCP (vertrouwenscontactpersoon) aangesteld.
De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de BV Putten voor iedereen (sporters, 
ouders, trainers, toeschouwers, bestuurders, etc.), die te maken heeft met grens-
overschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil 
praten.

De VCP voor de BV Putten:
Cees Ruiter, huisarts
Grieteweg 12
3881MA Putten
Tel: 0341361295 (Privé) of 0341434643 (Werk)
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Voor advies en vragen kan iedereen desgewenst ook nog terecht bij het Vertrou-
wenspunt Sport. Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC-NSF in samen-
spraak met de sportbonden het Ver-trouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle 
positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van 
de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, 
matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, 
vriendschap en fair play aantasten. 

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je 
vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de re-
gels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of verve-
lende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wan-neer je grensoverschrijdend 
gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwens-
persoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen 
zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal 
gedaan wordt. 

Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport: 0900 – 202 55 90
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Verjaardagskalender

Jarige Senioren

April
03 Marette Zwamborn
05 Piet Govers
06 Tonnie van Beek
08 Hans Boerhout
18 Britt Dokter

Mei
01 Els Govers
08 Thea Smink
08 Cees Ruiter
12 Alouette Vrijenhoek
13 Corné van Nijhuis

Juni
11 Rinus Blankestijn
27 Froucke Kemper

Jarige Junioren

April
08 Paul Verheij

Mei
15 Sydney Marcus
17 Timo Rooze
21 Floor Mitrovic
21 Thomas Mitrovic

Juni
02 Sam Dekker
13 Bram van Bentum
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In de regen liepen ze rondjes rond de 
Galgenwaard, op zoek naar de ingang 
van de sporthal. Putten 3, het nieuw-
bakken recreanten team ging voor het 
eerst op voorjaarscompetitie. Vol goede 
moed met Gerard, Raimundo, Karin en 
Froucke. Hoewel enigszins kwetsbaar 
omdat Karin Kampert een week ervoor 
op de speelavond haar knie gebles-
seerd. Het was dus de vraag hoe de 
knie het zou houden. Die avond ging 
het goed. De winst ging mee naar Put-
ten, maar ook de nog zeerdere knie van 
Karin. 
Een week later, tijdens een thuiswedstri-
jd bleek het eindeoefening voor Karin. 
Gelukkig was Betsy Toes diezelfde 
avond bereid om in te vallen. Hoewel dit 
keer een verlies genomen moest wor-
den, was iedereen blij dat de wedstrijd 
uitgespeeld kon worden. 

Een week later sloot Marette bij het 
team aan om Betsy te ontlasten van 
de enkelpartij. Zeer naar tevredenheid, 
want de winst kwam weer op conto van 
Putten. 
Betsy: “Als jullie op donderdag spelen 
wil ik best meedoen. Dat is wel gezel-
lig.” Marette: “Ik begin de singlepartij 
eigenlijk wel leuk te vinden.” Gerard: “Ik 
vind het leuk om te doen. Ik had ge-
hoopt dat ik wat meer zou winnen…. Als 
we maar niet met 8-0 verliezen, maar 
dat doen we gelukkig niet.” Raimundo: 
“Ik leer er veel van. Het gaat steeds 
beter.” Froucke: “Ik heb er elke keer 
weer zin in. Het zijn leuke partijen in een 
gezellige sfeer.” Karin: “Ik ben echt ja-
loers op jullie. Ik had zo graag mee wil-
len spelen. Vanaf nu ga ik knieoefenin-
gen doen zodat ik de wedstrijd van 13 
april weer hoop mee te doen.” 

Putten 3 in de VJC
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Kopij inleveren voor

201613 mei
Data Vergaderingen en Nieuwsdropper seizoen 2015- 2016

 Vergadering Kopij Uitkomen
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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