
Jaarverslag	  2017	  Badmintonvereniging	  Putten	  

Het	  kalenderjaar	  2017	  is	  voor	  Badmintonvereniging	  Putten	  een	  bijzonder	  jaar	  geweest.	  Bijzonder,	  
omdat	  het	  jaar	  2017	  heel	  anders	  is	  verlopen	  dan	  de	  jaren	  ervoor.	  Zo	  heeft	  de	  club	  voor	  het	  eerst	  
sinds	  haar	  oprichting	  in	  1979	  het	  moeten	  doen	  zonder	  Piet	  en	  Els	  Govers.	  Zij	  verhuisden	  eind	  2016	  
naar	  Heerenveen.	  Gelukkig	  waren	  zij	  tijdens	  de	  clubkampioenschappen	  senioren	  op	  zaterdag	  11	  
maart	  weer	  even	  van	  de	  partij;	  Els	  in	  de	  kantine	  en	  Piet	  achter	  de	  wedstrijdtafel.	  	  

Een	  tweede	  grote	  verandering	  was	  het	  vertrek	  van	  Bea	  Maarseveen.	  Zij	  stapte	  in	  februari	  uit	  het	  
bestuur	  en	  stopte	  eind	  maart	  met	  het	  begeleiden	  van	  de	  jeugd.	  Gelukkig	  blijkt	  de	  vereniging	  nog	  
steeds	  een	  vereniging	  te	  zijn,	  zodat	  de	  vele	  taken	  die	  Bea	  jarenlang	  voor	  de	  BV	  Putten	  heeft	  vervuld,	  
overgenomen	  konden	  worden	  door	  onder	  andere	  Caren	  Rooze	  (secretariaat),	  Ilva	  Kemper	  
(ledenadministratie),	  Richard	  van	  den	  Bosch	  (jeugd	  coördinatie)	  en	  Harald	  Kemper	  (samenstelling	  
teams	  jeugdcompetitie).	  Tevens	  is	  er	  een	  nagenoeg	  geheel	  nieuw	  team	  van	  jeugdbegeleiders	  
geformeerd.	  Naast	  trainster	  Ilse	  van	  de	  Burgwal	  wordt	  de	  jeugd	  wekelijks	  begeleid	  door	  Richard	  van	  
den	  Bosch	  (coördinatie)	  Karin	  Claessens,	  Karin	  Kampert,	  Jort	  Baremans	  (zelf	  nog	  junior)	  en	  Ilse	  Krol.	  
In	  het	  najaar	  is	  Jeroen	  van	  den	  Berg	  vaak	  komen	  assisteren	  evenals	  per	  toerbeurt	  	  Paul	  Alfrink,	  Henk	  
van	  den	  Berg	  en	  Rob	  Vonk.	  Deze	  inzet	  wordt	  zeer	  op	  prijs	  gesteld!	  Daarmee	  hebben	  we	  voldoende	  
jeugdbegeleiding	  om	  nieuwe	  jeugdleden	  direct	  te	  laten	  instromen.	  	  En	  nieuwe	  jeugdleden	  zijn	  zeer	  
welkom,	  want	  de	  instroom	  van	  zowel	  junior	  als	  senior	  leden	  is	  de	  laatste	  jaren	  minimaal.	  

Een	  andere	  verandering	  is	  het	  clubblad.	  Met	  ingang	  van	  2017	  hebben	  we	  de	  papieren	  
Nieuwsdropper	  verruild	  voor	  de	  digitale	  DigiDropper.	  Tot	  vreugde	  van	  de	  penningmeester	  bleek	  deze	  
verandering	  voor	  geen	  enkele	  adverteerder	  een	  reden	  te	  zijn	  om	  af	  te	  haken;	  sterker,	  we	  hebben	  in	  
2017	  meer	  adverteerders	  op	  de	  website	  en	  in	  de	  DigiDropper	  dan	  ooit.	  Hopelijk	  kunnen	  we	  deze	  lijn	  
in	  2018	  voortzetten.	  

Daarentegen	  werden	  we	  in	  het	  voorjaar	  van	  2017	  zeer	  onaangenaam	  verrast	  door	  de	  Gemeente	  
Putten.	  Men	  had	  op	  het	  gemeentehuis	  bedacht	  dat	  er	  een	  einde	  moest	  komen	  aan	  de	  
jeugdsubsidieregeling	  voor	  sportverenigingen.	  Prompt	  werd	  slechts	  50%	  van	  de	  gebruikelijke	  
subsidie	  overgemaakt.	  De	  besturen	  van	  de	  Puttense	  sportverenigingen	  waren	  in	  rep	  en	  roer.	  Want	  
tijdens	  de	  wedstrijd	  de	  spelregels	  wijzigen,	  dat	  doe	  je	  niet!	  Onder	  druk	  van	  de	  besturen	  van	  de	  
sportverenigingen	  heeft	  de	  gemeenteraad	  uiteindelijk	  toch	  ingestemd	  met	  voortzetting	  van	  de	  
jeugdsubsidie	  2017	  (en	  2018).	  Daarnaast	  werd	  besloten	  dat	  sportverenigingen	  die	  in	  2017	  tevens	  
“maatschappelijk	  activiteiten”	  ontplooien,	  in	  aanmerking	  kunnen	  voor	  een	  éénmalige	  subsidie.	  
Aangezien	  onze	  vereniging	  jaarlijks	  een	  aantal	  “maatschappelijke	  activiteiten”	  ontplooit,	  hebben	  wij	  
direct	  een	  aanvraag	  ingediend.	  Met	  als	  gevolg	  dat	  we	  in	  2017	  -‐	  geheel	  onverwacht	  -‐	  een	  extra	  bedrag	  
van	  2.000	  euro	  aan	  subsidie	  hebben	  gekregen.	  	  

Terug	  naar	  het	  badmintonnen;	  een	  aantal	  gebruikelijke	  activiteiten	  hebben	  ook	  dit	  jaar	  weer	  
plaatsgevonden	  (zoals	  instuif-‐	  vriendentoernooi-‐ouder/kindtoernooi-‐clubkampioenschappen-‐
vrijwilligersuitje	  etc.	  etc.).	  Deelname	  aan	  de	  bondscompetities	  is	  op	  peil	  gebleven;	  5	  jeugdteams,	  2	  
seniorenteams	  en	  geheel	  nieuw	  voor	  onze	  vereniging	  3	  najaar-‐competitieteams.	  Een	  aantal	  ouders	  
zorgden	  weer	  voor	  begeleiding	  en	  vervoer;	  een	  onmisbare	  schakel	  in	  de	  organisatie	  van	  de	  
jeugdcompetitie!	  Onze	  competitieleidsters	  Thea	  en	  Wencke	  Smink	  regelden	  achter	  de	  schermen	  op	  
een	  prima	  wijze	  het	  nodige	  met	  de	  Bond.	  	  



De	  speelavond	  voor	  de	  jeugd	  en	  senioren	  werd	  redelijk	  tot	  goed	  bezocht.	  De	  trainingen	  van	  de	  
senioren	  zeer	  wisselend.	  De	  proef	  om	  oudere	  jeugdspelers	  op	  de	  donderdagavond	  om	  acht	  uur	  te	  
laten	  beginnen	  om	  vervolgens	  tot	  na	  negenen	  samen	  met	  de	  senioren	  te	  spelen	  is	  omgezet	  naar	  
permanent.	  Maar	  het	  blijft	  moeilijk	  om	  deze	  groep	  bij	  de	  vereniging	  te	  betrekken	  en	  te	  behouden.	  
Een	  constatering	  die	  ook	  door	  ander	  sportverenigingen	  wordt	  gedaan.	  

De	  samenwerking	  met	  badmintonvereniging	  Vale	  Ouwe	  is	  voortgezet;	  senioren	  kunnen	  naast	  de	  
donderdag	  in	  Putten,	  ook	  op	  maandagavond	  spelen	  en	  trainen	  in	  Ermelo.	  	  

Tot	  slot	  waren	  er	  veel	  leden	  actief	  voor	  de	  vereniging;	  Paul	  Alfrink	  tekende	  weer	  als	  vanouds	  voor	  
een	  prima	  website	  en	  was	  eindredacteur	  van	  de	  DigiDropper.	  Marette	  Zwamborn	  schreef	  een	  aantal	  
publicaties	  voor	  de	  weekbladen.	  Het	  ophalen	  van	  oud	  papier	  (OPA)	  werd	  gedaan	  door	  bikkels	  Rob	  
Verhagen,	  Peter	  Barnes,	  Diederik	  van	  Donk,	  Raimundo	  Rodriques	  en	  Karin	  Kampert.	  Kantine	  diensten	  
werden	  gedraaid	  door	  Jan	  van	  de	  Ruitenbeek,	  Thea	  Smink,	  Anne	  en	  Betsy	  Toes,	  Jeannet	  van	  
Donkersgoed,	  Wencke	  Smink,	  Ron	  Nijdam	  en	  Hans	  Boerhout.	  Allen	  zeer	  hartelijk	  dank.	  

Het	  bestuur	  werd	  in	  2017	  gevormd	  door	  Rinus	  Blankenstijn	  (algemeen	  lid),	  Jan	  van	  de	  Ruitenbeek	  
(algemeen	  lid),	  Ilva	  Kemper	  (penningmeester),	  Caren	  Rooze	  (secretaris)	  en	  Harald	  Kemper	  
(voorzitter).	  
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