
Jaarverslag	  Badmintonvereniging	  Putten	  

In	  een	  reeks	  van	  jaren	  is	  speerpunt	  van	  beleid	  geweest	  de	  aanwas	  van	  het	  aantal	  seniorleden.	  Zo	  ook	  
in	  2016.	  Terugkijkend	  is	  het	  aantal	  senioren	  leden	  de	  laatste	  tien	  jaar	  gestaag	  afgenomen.	  Met	  het	  
huidig	  aantal	  van	  45	  leden	  naderen	  we	  een	  kritische	  ondergrens.	  Dit	  is	  zichtbaar	  op	  de	  
donderdagavond;	  pas	  na	  20.30	  uur	  zijn	  (soms)	  alle	  banen	  bezet,	  vanaf	  21.20	  uur	  is	  dat	  al	  tijden	  niet	  
meer	  het	  geval.	  Na	  22.00	  uur	  zijn	  doorgaans	  nog	  maar	  1	  of	  2	  banen	  bezet.	  Hetzelfde	  is	  waar	  te	  
nemen	  bij	  de	  opkomst	  van	  trainingen;	  waar	  enkele	  jaren	  geleden	  nog	  steevast	  een	  groep	  van	  8	  
recreanten	  training	  volgden,	  is	  er	  het	  afgelopen	  jaar,	  	  wegens	  gebrek	  aan	  belangstelling	  nog	  
nauwelijks	  training	  gegeven	  aan	  recreanten.	  De	  jaarlijkse	  introductiecursus	  voor	  niet	  leden	  leidde	  in	  
2016	  tot	  slechts	  2	  aanmeldingen.	  	  De	  opkomst	  bij	  de	  trainingen	  voor	  competitiespelers	  	  laat	  ook	  een	  
terugloop	  zien.	  Voorheen	  4	  banen	  met	  in	  totaal	  16	  spelers;	  dit	  jaar	  is	  de	  opkomst	  niet	  hoger	  dan	  10	  
(van	  de	  15)	  spelers	  per	  training	  en	  veelal	  minder.	  	  

Bij	  de	  jeugd	  gaat	  het	  ogenschijnlijk	  beter.	  In	  tegenstelling	  tot	  de	  meeste	  badmintonverenigingen	  in	  
onze	  regio,	  prijzen	  we	  ons	  gelukkig	  met	  ca.	  40	  jeugdleden.	  Echter	  ook	  bij	  de	  jeugd	  is	  in	  2016	  een	  
kentering	  waar	  te	  nemen.	  We	  hebben	  voor	  het	  eerst	  sinds	  jaren	  geen	  wachtlijst	  meer.	  Tevens	  is	  er	  
op	  donderdag	  ruimte	  in	  de	  zaal	  voor	  nieuwe	  jeugdspelers.	  Doch	  het	  huidige	  aantal	  jeugdbegeleiders	  
(6)	  is	  niet	  voldoende	  om	  nieuwe	  instroom	  van	  jeugdleden	  te	  laten	  plaatsvinden.	  Daarnaast	  is	  jeugd	  
vanaf	  een	  jaar	  of	  15	  -‐	  	  16	  moeilijk	  te	  behouden	  voor	  de	  vereniging.	  Het	  gevolg	  daarvan	  is	  dat	  er	  
vanuit	  de	  jeugd	  niet	  of	  nauwelijks	  doorstroming	  is	  naar	  de	  senioren.	  Als	  antwoord	  op	  deze	  
knelpunten	  is	  een	  proef	  gestart	  om	  de	  oudere	  jeugdspelers	  op	  de	  donderdag	  later	  te	  laten	  beginnen	  
zodat	  zij	  eerder	  aansluiting	  krijgen	  bij	  de	  senioren.	  Tevens	  ontlast	  dit	  enigszins	  de	  trainster	  en	  
jeugdbegeleiders.	  

Hoewel	  het	  voor	  het	  bestuur	  soms	  anders	  aanvoelt,	  zijn	  er	  ook	  in	  2016	  binnen	  de	  vereniging	  een	  
groot	  aantal	  leden	  en	  niet	  leden	  voor	  en	  achter	  de	  schermen	  actief	  geweest.	  Naast	  onze	  trainster	  Ilse	  
van	  de	  Burgwal	  zijn	  dat	  ten	  eerste	  de	  	  jeugdbegeleiders	  Bea	  Maarseveen,	  Jeannet	  van	  Donkersgoed,	  
Ilse	  Krol,	  	  Tonnie	  van	  Beek(deels)	  Jort	  Baremans	  (zelf	  jeugdspeler),	  	  Karin	  Kampert,	  en	  Froucke	  
Kemper.	  	  Andere	  taken	  werden	  verricht	  door	  Paul	  Alfrink	  (eindredactie	  Nieuwsdropper	  en	  website);	  
Jeannet	  van	  Donkersgoed	  (adverteerder	  Nieuwsdropper);	  Thea	  Smink	  (regiocompetitie	  senioren);	  
Bea	  Maarseveen	  (regiocompetitie	  junioren);	  Evelien	  de	  Jong	  en	  Wencke	  Smink	  (voorjaarscompetitie	  
senioren	  -‐	  Evelien	  tevens	  puzzels	  Nieuwsdropper).	  Verder	  hebben	  Rinus	  Blankenstijn,	  Betsy	  Toes,	  
Rob	  Verhagen,	  Peter	  Barnes,	  Raimundo	  Rodriques	  	  en	  Diederik	  van	  Donk	  weer	  en	  wind	  getrotseerd	  
en	  vele	  kilo’s	  oud	  papier	  ingeladen	  (OPA).	  Marette	  Zwamborn	  (publiciteit,	  sponsorplan);	  Els	  Govers	  
(kantine);	  Piet	  Govers	  (wedstrijdtafel	  clubkampioenschappen	  senioren);	  Henk	  van	  den	  Berg	  
(vriendentoernooi);	  Ron	  Nijdam	  (Boeren	  Badminton	  Barbecue)	  	  etc.	  etc..	  Daarnaast	  hebben	  een	  
aantal	  	  ouders	  van	  jeugdleden	  zich	  ingezet	  voor	  de	  jeugdcompetitie	  (team	  ouder,	  rijden	  en	  
begeleiden).	  Tot	  slot	  hebben	  de	  jeugdleden	  Kelvin	  van	  de	  Koot,	  Jort	  Baremans	  en	  Dion	  Marcus	  	  in	  
2016	  hun	  maatschappelijke	  stage	  bij	  onze	  vereniging	  verricht	  door	  o.a.	  een	  aantal	  activiteiten	  voor	  
de	  jeugd	  te	  organiseren.	  Bea	  Maarseveen	  heeft	  hen	  hierbij	  begeleid.	  

In	  2016	  hebben	  4	  senioren	  teams	  meegedaan	  aan	  de	  voorjaarscompetitie.	  In	  seizoen	  2016	  –	  2017	  
doen	  3	  senioren	  teams	  en	  4	  jeugdteams	  mee	  aan	  de	  regiocompetitie.	  Shirts	  senioren	  werden	  
gesponsord	  door	  Installatiebedrijf	  Mark	  Posthouwer.	  	  



De	  shirt	  voor	  de	  jeugd	  zijn	  vervangen;	  een	  deel	  daarvan	  is	  gesponsord	  door	  ouders	  en	  geheel	  team	  4	  
van	  de	  jeugd	  door	  CAS,	  het	  administratiekantoor	  van	  Karin	  Claessens.	  

De	  jeugdbegeleiders	  hebben	  voor	  de	  jeugd	  bijna	  elke	  maand	  een	  activiteit	  georganiseerd.	  De	  overige	  
activiteiten	  in	  2016	  in	  verenigingsverband	  waren	  in	  februari	  de	  algemene	  ledenvergadering,	  in	  maart	  
de	  clubkampioenschappen	  voor	  jeugd	  en	  senioren,	  in	  april	  een	  teamtoernooi,	  in	  mei	  een	  
vriendentoernooi,	  in	  juni	  het	  jaarlijkse	  vrijwilligersuitje,	  in	  augustus	  de	  startzaterdag,	  in	  september	  
vol	  goede	  moed	  de	  regiocompetitie	  gestart,	  in	  oktober	  instuif	  vrienden/vriendinnen,	  in	  november	  
tussenstand	  van	  de	  regiocompetitie	  opgemaakt,	  en	  in	  december	  het	  roemruchte	  taai	  taai	  toernooi.	  	  	  

Beleid,	  besluiten	  en	  bestuur	  

In	  2016	  is	  gestart	  met	  de	  samenwerking	  met	  Vale	  Ouwe	  in	  Ermelo;	  leden	  van	  de	  BV	  Putten	  kunnen	  
naast	  de	  donderdag	  /	  speelavond	  ook	  op	  maandag	  badmintonnen	  in	  Sporthal	  Triade	  in	  Ermelo.	  
Competitiespelers	  hebben	  op	  de	  maandag	  kunnen	  genieten	  van	  een	  extra	  training	  van	  Ilse	  van	  de	  
Burgwal.	  	  

In	  de	  zomer	  heeft	  een	  heroriëntatie	  plaatsgevonden	  op	  het	  jeugdbeleid;	  uitgangspunten	  zijn	  
doorgenomen	  trainster	  en	  de	  jeugdbegeleiders,	  huisregels	  zijn	  gezamenlijk	  opgesteld	  en	  gedeeld	  met	  
ouder	  van	  de	  jeugdleden.	  Froucke	  Kemper	  heeft	  de	  taak	  van	  jeugd	  coördinator	  op	  zich	  genomen.	  

De	  papieren	  versie	  van	  de	  Nieuwsdropper	  is	  eind	  2016	  beëindigd.	  Vanaf	  2017	  proberen	  we	  zo	  veel	  
als	  mogelijk	  digitaal	  te	  communiceren	  (website,	  email,	  apps).	  In	  de	  slipstream	  van	  deze	  
koerswijziging	  is	  het	  advertentie	  en	  sponsorbeleid	  tegen	  het	  licht	  gehouden.	  Adverteerders	  in	  de	  
papieren	  Nieuwsdropper	  zijn	  gevraagd	  of	  wij	  in	  2017	  hun	  advertentie	  mogen	  plaatsen	  op	  onze	  
website.	  

Het	  bestuur	  werd	  in	  2016	  gevormd	  door	  Rinus	  Blankenstijn	  (algemeen	  lid),	  Marette	  Zwamborn	  
(algemeen	  lid),	  Ilva	  Kemper	  (penningmeester),	  Bea	  Maarseveen	  (secretaris)	  en	  Harald	  Kemper	  
(voorzitter).	  
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