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Bestuurswissel en rolverdeling
Tijdens onze algemene ledenvergadering hebben Joop en Kelvin zich 
beide spontaan gemeld als lid van het bestuur. Hiervoor namens ons 
allen  de hartelijk dank. Dit zorgt er namelijk voor dat we weer vijf 
bestuursleden hebben. 
Afgelopen maandag 9 mei hebben wij voor het eerst bij elkaar gezeten. 
Hierbij was ook Harald nog aanwezig, om wat taken die hij moet over-
dragen toe te lichten.
We hebben de wens naar elkaar uitgesproken, om vooral dingen te 
doen, die we leuk vinden, makkelijk kunnen en daarbij dan wat mind-
er te kijken naar de “ouderwetse” rollen. Ook hebben we gezegd, dat 
we naar elkaar toe zullen aangeven, als bepaalde rollen die nu zijn 
toegewezen toch niet passen. Hier zijn de volgende zaken uitgekomen. 
•	 Joop gaat de zaken oppakken, die te maken hebben met mailver-

keer en notulen e.d. 
•	 Kelvin gaat de zaken oppakken rond de jeugd. 
•	 Hannie gaat zich bezighouden met de Ledenadministratie en de Fi-

nanciën. 
•	 Richard gaat zich vooral richten op social media en clubactiviteiten. 
•	 Als laatst ga ik mij vooral bezig houden met de zaken zoals bezo-

eken van externe vergaderingen en het voorzitten van onze eigen 
vergaderingen. En ik mag jullie elke keer via de Digidropper van up-
dates	voorzien.	Eigenlijk	dus	gewoon	de	koffieleut	van	het	bestuur,	
maar dat wisten de anderen al.

22 juni hopen wij als bestuur de laatste vergadering van dit seizoen te 
hebben en dan de laatste zaken onderling nog even af te stemmen, 
zodat we allemaal lekker met vakantie kunnen en goed voorbereid het 
nieuwe seizoen in kunnen.
Omdat onze statuten toch nog spreken over de ouderwetse rollen, heb-
ben we daar dan de volgende labels aangehangen. Joop (Secretaris), 
Kelvin (Jeugdcoördinator), Hannie (Penningmeester), Richard (Alge-
meen Lid) Jan (Voorzitter)

Jeugdteam
We zijn als bestuur weer heel erg blij, dat het gelukt is om een jeugdteam 
op de been te brengen, wat het volgende seizoen zal gaan competitie 
spelen. Anna moest helaas afhaken (maar misschien dat ze nog wel 
eens wil invallen) Kim van den Berg is aangehaakt en daarom kunnen 
de meiden weer heerlijk spelen. Het nieuwe team zal dan bestaan uit de 
routiniers. Tatjana van Beek, Michelle van den Hoorn en Kim. 
Daarnaast zijn we natuurlijk enorm blij, dat Marette en Jeroen dit jaar de 
begeleiding willen verzorgen van dit team. We hopen dat naast ontzet-
tend veel plezier, de dames ook een hele leerzame competitie tegemoet 
gaan.

Digidropper



Niet alleen maar bestuursvernieuwing
Nee, we hebben geconstateerd, dat er ook een aantal shuttles binnen 
de vereniging aan vernieuwing toe is. Richard heeft hier een inven-
tieve manier voor bedacht. Hij gaat het zo regelen, dat er soort “shuttle 
afvalzak” komt te hangen op het bord. Hier kun je shuttles waar je mee 
gespeeld hebt, maar die toch echt niet meer goed zijn in kwijt. Ook 
graag de shuttles die je al voor de wedstrijd hebt afgedankt, omdat ze 
zo slecht waren dat je er niet eens meer mee wilde spelen.
Tang vernieuwing, ja dat is pas een gek woord. Maar het komt er kort 
op neer, dat we een nieuwe labelwriter gaan kopen, zodat nieuwe leden 
snel hun eigen penning kunnen krijgen en niet zoals Arnoud er een half 
jaar op moeten wachten. (Waarvoor excuses)
Contractvernieuwing, ja ook die komt eraan en dan wel met de sporthal 
voor het seizoen 2022-2023. We hebben besloten om gezien de kas-
positie en het feit dat we tot in mei nog recreanten competitie kunnen 
spelen de zaal te huren tot 23:00 uur. Alleen in de maand juni huren we 
hem dan tot 22:00 uur. Ook kunnen we de zaal gelukkig weer huren op 
een aantal zaterdagen, omdat er een competitie team is. Nu nog zor-
gen, dat de zaal dan ook goed gevuld wordt.
VOG vernieuwing. Als badmintonvereniging vragen wij van onze jeugd-
begeleiders een verklaring omtrent gedrag, dit doen we elke 3 jaar, en 
er zijn een aantal mensen waarbij hij op dit moment wat ouder is. Deze 
ontvangen in de komende tijd om hem te vernieuwen. Dit is voor onze 
vrijwilligers natuurlijk geheel kosteloos.

Toernooi met Nijkerk en Voorthuizen.
Wij zijn benaderd door Voorthuizen om samen met hen een toernooi 
te gaan organiseren. Dit toernooi is voor de senioren. We zijn bezig in 
een eerste opzet, waarbij het toernooi in 3x wordt gespeeld bij elke ve-
reniging een keer. Het zal plaatsvinden na januari 2023. Het idee is om 
het 1x per 2 maanden te doen. Wij zouden het fantastisch vinden als 
er 1 of 2 leden zijn, die de verdere uitwerking van dit toernooi namens 
onze vereniging zouden willen regelen en afstemmen met de andere 
verenigingen.

Tot slot
Allemaal	een	hele	fijne	vakantie	en	tot	in	het	nieuwe	seizoen.


