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Beste clubleden, 
  
Het jaar 2013 is bijna voorbij. Eerst nog even genieten van de 
Kerstsfeer en al het moois en lekkers wat daar bij hoort. Voor 
we het weten zitten we gezellig met familie en/of vrienden bij 
elkaar op oudejaarsavond en knallen klokslag 24:00 uur het 
nieuwe jaar 2014 in. 
 
De redactie wenst al onze leden, sponsors en adverteerders 
fijne, sfeervolle feestdagen en een succesvol 2014 toe! 
 
Het eerste wat opvalt voor 2014 is de jaarlijkse contributie ver-
hoging met €3,00 zoals afgesproken op de ALV febr. 2013. 
Neem de notulen (nr. 2 2013) weer even door vóór febr. 2014. 
 

U wordt op de hoogte gehouden van allerlei zaken door ons be-

stuur en van jeugdzaken door Marc 

 

Diandra en Stefan stellen u op de hoogte van de stand bij de  

clubcompetitie 

 

Veel leesplezier, 

de redactie 

NIEUWS van de redactie... 

ALGEMENE GEGEVENS BADMINTON CLUB GRAVE 

 

 

Bestuur 

Voorzitter 

Rene van Eldik 

Vetwei 3 Velp 

0486-851843 

 

Secretaris 

Eric van Veen 

Smient 40 Grave 

06-53790726 

 

Penningmeester en  

Ledenadministratie 

Perry van Kuppeveld 

Helmkruid 5 Grave 

06-22993180 

Commissies 

Baancommissaris 

Stefan Heinemans 

Herman Blom 
 

Jeugdbegeleiding 

Marc Arts 

René van Eldik 

Mike Sebel 
 

Kascontrole 

Ton Sijnen 

Ton van Berkel 
 

Redactie clubblad 

Kees Francissen 
 

Klachten 

Anita van Uden 

Ton van Berkel 
 

Activiteiten 

Diandra Arts 

Stefan Heinemans  

Algemeen 

Badminton Club Grave (B.C.G.) 

Rekeningnummer:  

NL38RABO013.98.96.554 

Smient 40 

5361 SR Grave 

e: secretariaat@bcgrave.com 

w: www.bcgrave.com       (1) 

 

Contributie 
per jaar:               

Senioren                     €   112,00 

Asp. Senioren             €     92,00 

Jeugd                          €     67,00 

 

Locatie 
B.C.G. speelt in: 

LACO sportcentrum 

“Op den Ham” 

Stoofweg 3 

5361 HZ Grave 

0486-473837 

Speeltijden 

Op donderdagavond: 

van 18.30 tot 20.00 

voor de jeugd 

 

van 20.00 tot 22.30  

de senioren en aspirant 

senioren 

 

In de maand juni wordt er  

gespeeld tot 22.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Op www.bcgrave.com  

staan de e-mail adressen  

van de bestuursleden. 
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Nieuws... van het bestuur . . .  
Van de voorzitter 
 

Hallo sportvrienden, 
 
Het is weer zover ik ben weer aan de beurt om een stukje schrijven. 
Waar ga ik beginnen. 
 
De Flyeractie heeft voor weer een aantal leden opgeleverd. 
Voor al deze mensen van harte welkom en heel veel speelplezier. 
 
De dorpencompetitie vordert gestaag, van de teams komen zowel hele positieve als mindere geluiden 
over de behaalde resultaten. 
Goede resultaten behalen is leuk maar speelplezier gaat toch wel boven alles. 
Dank aan Richard voor de sluitende speelschema’s. 
 
De clubwedstrijden zijn ook weer in volle gang en geeft een leuke competitiviteit binnen de club. 
Diandra en Stefan hebben het weer goed voor elkaar. 
 
Sinterklaas is ook weer terug met zijn stoomboot naar Spanje en we gaan  ons nu opmaken voor de kerst 
en de jaarwisseling. 
Wat is 2013 toch weer snel voorbij gegaan. 
 
Het bestuur heeft de eerste belangrijke taak 
voor 2014 al weer op de agenda staan.  De ALV. 
Deze zal weer gehouden worden in  
’t Dorstige Hert te Escharen, 
op 11-02-2014. 
We willen dan om 20.00 uur beginnen. 
De officiële uitnodiging zullen jullie op  
ijd toegestuurd krijgen. 
 
Dan rest mij nu nog een ding te zeggen  
aan alle leden, sponsors en adverteerders 
 
Hele fijne Kerstdagen en een gezond  
en sportief Nieuwjaar. 
Tot volgend jaar. 
 
Jullie voorzitter, 
 
René   
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Van de secretaris 
Het jaar 2013 zit er weer bijna op. Tijd om even terug te kijken maar ook zeker naar het heden. Hoogtepunt, voor 
mij als jeugdleider, is toch het kampioenschap van de C-jeugd in de dorpencompetitie. Dieptepunt is helaas dat er 
te weinig jeugd doorstroomt naar de senioren. 
Andere positieve zaken in 2013 waren: Redelijke deelname aan het badmintontoernooi in Heesch, toename van de 
jeugd aantallen en de vele deeldiploma’s die gehaald zijn. 
We hebben weer twee teams in de dorpencompetitie. Wat de laatste weken opvalt is de manier waarop er naar 
een wedstrijd toegeleefd wordt. De teams zijn gemotiveerd en willen nu ook echt winnen. Er wordt met “vaste 
koppels” gespeeld wat het resultaat ten goede komt. Nu proberen dit het hele seizoen zo te houden. 
Aangezien er nogal wat nieuwe leden erbij zijn gekomen zullen er binnenkort weer deeldiploma’s te behalen zijn. 
De voorbereidingen hiervoor in volle gang. 
Er is gekeken naar de mogelijkheid om een paar leden deel te laten nemen aan de “introductie competitie” van de 
Badmintonbond. Dit is voorgelegd aan de dorpencompetitie-leden en deze hadden helaas te veel bezwaren waar-
door er besloten is hier verder geen tijd meer aan te besteden. De leden hebben aangegeven met geen enkele an-
dere “bond” te willen samenwerken, dit zou juist de kracht zijn van de huidige competitie en dit wil men zo hou-
den. Alle dorpen hebben aangegeven dat zij leden hebben die niet deelnemen aan een competitie omdat zij te jong 
zijn, nog niet goed genoeg zijn of wellicht dit eng vinden. Om juist deze jeugdleden tegemoet te komen worden er 
een aantal uitwisselingsavonden georganiseerd. Hier wordt ook geen stand van bijgehouden en puur bedoeld om 
deze jeugdleden enthousiast te krijgen om wedstrijden te spelen. 
Alle gegevens van de wedstrijden van ons A/B-team, C-team en de uitwisselingsavonden staan op de wedsite. Kijk 
hier eens rond. 
Graag wil ik alle vrijwilligers bedanken die in het afgelopen jaar weer geholpen hebben om alles in goede banen te 
leiden. Marc, Stefan, René, Kees en Mike bedankt. Zonder jullie toewijding lukt het natuurlijk niet. Verder wens ik 
iedereen een fijne kerst toe en een gelukkig, en vooral gezond 2014. 
 
Erik 

 
Van de jeugdtrainer 
Beste jeugdleden. 
Laat ik mijn verhaaltje eens starten met: “welkom nieuwe jeugdleden op  
ons clubje en maak er een leerzame sportieve tijd van”. 
Op de donderdagavond is het erg gezellig. Er wordt getraind, geluisterd en als ik jullie een beetje ruimte geef 
wordt er ook erg veel gekletst. Dus …….. erg gezellig. Dit zorgt ervoor dat alle jeugdleden goed met elkaar over-
weg kunnen en ook erg graag komen badmintonnen. Dit geeft ons als begeleiders de  
stimulans om ervoor te zorgen dat de jeugd het pleziertje in het badmintonspel blijft behouden en dat er een ver-
betering in het spelletje komt. 
De jeugd is al behoorlijk gewend aan het ingevoerde trainingsysteem van 3 x 20 minuten door Marc en ook aan de 
technische/tactische/conditieopbouwende training door Erik met René. 
De resultaten zijn er en dat laten de dorpencompetitie spelers ook zien tegen de andere verenigingen. Erik zal hier-
op ingaan in zijn verhaaltje elders in dit clubblad. 
Zoals al aangegeven is het jeugd badminton tussen 18.30 en 20.00 uur een gezellig samenzijn, met een sportieve 
insteek. Wat we een beetje missen zijn de ouders aan de kant. Kom een keertje je zoon of  
dochter supporteren, dat zal erg gewaardeerd worden. 
Wat nog in de komende maanden gaat gebeuren is een deeldiploma examen, een ouder-kind toernooi en een aan-
tal uitwisselingstoernooien met andere verenigingen. De datums krijgen de jeugdleden per mail. 
De jaarwisseling is weer in aantocht en daarmee zullen jammer genoeg ook een paar jeugdleden onze club verla-
ten. Eén ding weet ik zeker: “Tot over een paar jaar”, want jullie gaan dit leuke clubje en  
spelletje ongeloooooooflijk missen 
 
Tot slot, een ieder prettige feestdagen en een mooie sportieve start in 2014.  

Sportieve groeten van Marc. 
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Van de penningmeester 
 
Ledenbestand 
In september is de jaarlijkse flyeractie weer gehouden. Als eerste natuurlijk dank aan iedereen die gehol-
pen heeft met het rondbrengen van de flyers! Het gevolg was dat in september en oktober het leden-
aantal flink is toegenomen, waarmee we weer een gezondere bezetting hebben gekregen. 
 
Bij de jeugd zijn sinds september de volgende badmintonners lid geworden: 

Sophie Hijmans 
Inge Zwakhoven 
Rens van der Elst 
Lieke Vermeulen 
Roza Huizing 
Danny van Schaijk 

Bij de senioren zijn de volgende mensen lid geworden:    
       Henk-Jan Zwikker 

Michelle Beemsterboer 
Claudia Hofkens 
Henri Hofkens 
Riny Broeks 
Arno Heemskerk 
Sijmen van der Meer 

 
Er zijn in deze periode helaas ook een aantal opzeggingen geweest. De volgende badmintonners zullen 
we na 1 januari niet meer terug zien op de baan: 

Brain van den Berk (Jeugd) 
Rianne Jans 
Lou-Ella van Engelen 
Emiel Broere. 

 
Contributie & Sepa incasso 
In tegenstelling tot mijn vorige mededeling dat alle leden een nieuw incassoformulier zouden krijgen, 
hebben we er toch voor gekozen om alleen de leden die nog geen incasso hadden afgegeven van een 
formulier te voorzien. Volgens de regels van de bank was dit geen probleem. 
Indien gebruik wordt gemaakt van een incasso zal de contributie in twee gelijke delen worden geïnd,  
indien er geen incasso wordt afgegeven moet de contributie 
meteen voor het gehele jaar worden betaald. Voor 2014 zijn in 
de afgelopen ALV de volgende contributiebedragen vast ge-
steld: 
 Senior lid: € 112,00 
 Aspirant: € 92,00 
 Jeugd: € 67,00 
 
Prettige feestdagen en een goed begin in 2014, 

Perry van Kuppeveld 
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Trainingen. 
 

Evaluatie 10 trainingen voor de vakantie 
Aan het einde van vorig seizoen hadden we tien trainingsavonden georganiseerd. De deelnemers waren onder ver-
deeld in 2 groepen, de beginners en de gevorderden. In het begin van het huidige seizoen hebben we alle deelne-
mers een evaluatieformulier gemaild met het verzoek dit in te vullen. Hieronder kun je de belangrijkste conclusies 
vinden. 
 
Van alle deelnemers uit de beginnersgroep heeft bijna iedereen het formulier ingevuld. Bij de gevorderden maar 2 
personen. Dit is ook kenmerkend voor de beleving van en de deelname aan de trainingen. Waar de beginnersgroep 
bijna iedere avond voltallig aanwezig was, was bij de gevorderden de tendens om, naarmate de trainingen vorder-
den, met steeds minder deelnemers aanwezig te zijn. 
 
De effectiviteit van de trainingen wordt door de beginners beoordeeld met een 7,7 bij de gevorderden een 6. Let 
wel, bij de beginners wordt dit cijfer bepaald door 7 personen, bij de gevorderden door 2 deelnemers. 
 
De duur van de training (1 uur) wordt door beide groepen aan de lange kant ervaren. Dit omdat de trainingstijd ten 
kosten gaat van de normale speeltijd. De meeste deelnemers zien liever een training van 30 – 45 minuten. 
 
Over de prijs was iedereen wel tevreden. Omdat de trainingen tijdens de normale speelavonden plaats vond, hoef-
de er geen extra zaal gehuurd te worden, wat er voor zorgde dat het betaalbaar bleef. 
 
De beginnersgroep was ook positiever over de trainer dan de gevorderden. Bijna iedereen zou een volgende keer 
weer deelnemen bij een training gegeven door deze trainer. De gevorderden zouden wel aan een nieuwe trainings-
sessie deelnemen, maar zien liever een andere trainer. 
 

Beginnerstraining zondagochtend 17 november 
Marc en Stefan hadden weer de moeite genomen om een zondagochtend een 3 uur durende training te geven. 
Acht deelnemers hadden zich opgegeven, echter hebben twee badmintonners vanwege blessureleed af moeten 
zeggen en werd er dus aan zes deelnemers training gegeven. Dit zorgde ervoor dat de twee trainers alle tijd had-
den om verbeteringen aan de techniek door te voeren en uitleg te geven. Alle deelnemers waren zeer positief over 
de training en zouden graag zien dat dit in de toekomst vaker georganiseerd zou worden. Marc en Stefan hebben 
aangegeven om zo’n trainingsochtend wel een paar keer per jaar te willen geven. We gaan dan ook kijken of we 
begin volgend jaar een ochtend kunnen prikken. 
 
We hopen dan wel op een wat groter 
deelnemersveld. Ook de gevorderde 
speler wordt dan uitgenodigd. 
Tevens wordt er gekeken of we een  
minimum aan deelnemersaantal in  
moeten stellen 
 

Namens alle deelnemers,  

Stefan en Marc: Bedankt!           
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Clubtoernooi. 
Sinds 17 oktober zijn we bezig met het clubtoernooi. Er wordt gespeeld doormiddel van een grabbeltoernooi in 3 sterktes. Het 
toernooi loopt goed. Wij als toernooicommissie zorgen ervoor dat men niet 2x achter elkaar aan de kant hoeft te zitten en dat 
als men vorige week met bijvoorbeeld de dubbel aan de kant heeft gezeten, diegene (mits aanwezig) de volgende week so-
wieso dat onderdeel speelt. 
Ook zijn wij alert op het aanpassen van de sterkte als dat nodig is, zowel omhoog als omlaag, zodat iedereen een plezierige 
partij kan blijven spelen. Natuurlijk is het de bedoeling dat iedereen zo goed mogelijk zijn/haar best doet om bovenaan te ko-
men staan. 
Hieronder volgt de huidige tussenstand. Probeer te zorgen dat je aan het minimum van 10 wedstrijden per onderdeel komt 
voor 13 maart 2014 zodat je ook opgenomen wordt in de eindstand, en een kans hebt om in de prijzen te vallen.  

Tussenstand is t/m 28 november:  

Plaats Damesdubbel:  STERKTE 1 Puntentotaal Aantal wedstrijden gespeeld gemiddelde 

1 Anita van Uden 2 1 2 

2 Wilma Loderus 3 2 1,5 

3 Anna-Maria Allewijn 1 1 1 

3 Miranda Michels 3 3 1 

3 Maria Sijnen 2 2 1 

4 Lianne Arts 1 2 0,5 

5 Riny Broeks 0 3 0 

5 Caroline Bolwerk 0 1 0 

 STERKTE 2    

1 Michelle Beemsterboer 7 4 1,75 

2 Diandra Arts  3 3 1 

2 Marian Koolen  4 4 1 

3 Claudia Hofkens  0 1 0 

3 Hanneke van Vlodrop  0 0 0 

 Mandy Hartman  0 1 0 

 STERKTE 3    

1 Dorota Klees 6 4 1,5 

1 Sandra van Hees 3 2 1,5 

2 Karin Elmans 1 1 1 

3 Ilja Nillisen 4 5 0,8 

 Eline van Onzenoord 0 0 0 

 Jolanda Veekens 0 0 0 

 Monique Verploegen 0 0 0 

 Damesmix STERKTE 1    

1 Wilma Loderus 11 7 1,571428571 

2 Anna- Maria Allewijn 4 3 1,333333333 

3 Lianne Arts 4 4 1 

3 Caroline Bolwerk 3 3 1 

3 Anita van Uden 1 1 1 

4 Miranda Michels 4 6 0,666666667 
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Plaats STERKTE 1 Puntentotaal Aantal wedstrijden gespeeld gemiddelde 

5 Maria Sijnen 3 5 0,6 

6 Riny Broeks 1 3 0,333333333 

 STERKTE 2    

1 Diandra Arts 5 3 1,666666667 

2 Michelle Beemsterboer 8 5 1,6 

3 Hanneke van Vlodrop 4 4 1 

4 Marian Koolen 0 4 0 

 Claudia Hofkens 0 0 0 

 Mandy Hartman 0 0 0 

 STERKTE 3    

1 Ilja Nillisen 4 3 1,333333333 

2 Sandra van Hees 3 2 1,5 

3 Dorota Klees 4 4 1 

3 Karin Elmans 1 1 1 

4 Eline van Onzenoord 1 2 0,5 

 Jolanda Veekens 0 0 0 

 Monique Verploegen 0 0 0 

 Herendub.STERKTE 1    

1 Ben Verhaaf 6 4 1,5 

2 Symen van de Meer 10 7 1,428571429 

3 Bart Horn 7 5 1,4 

4 Ceriel Bolwerk 4 3 1,333333333 

5 Ton Sijnen 6 5 1,2 

6 Marco Oppers 8 7 1,142857143 

7 Sander Arts 5 5 1 

8 John Jochems 6 8 0,75 

9 Marcel Pluk 1 2 0,5 

10 Kees Francissen 3 7 0,428571429 

11 Jan Pot 2 7 0,285714286 

12 Henk-Jan Zwikker 1 4 0,25 

 STERKTE 2    

1 Herman Blom 5 3 1,666666667 

2 Pascal Michels 9 6 1,5 

3 Arno Heemskerk 4 3 1,333333333 

4 Robert Opsteeg 5 4 1,25 

4 Mike Sebel 5 4 1,25 

5 Frank Zwakhoven 7 6 1,166666667 

6 Henri Hofkens 1 2 0,5 
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Plaats Herendubbel  STERKTE 2 Puntentotaal Aantal wedstrijden gespeeld gemiddelde 

7 Perry van Kuppenveld 2 6 0,333333333 

8 René van Eldik 0 1 0 

 STERKTE 3    

1 Bennie Simon 2 1 2 

2 Pascal van Vlodrop 11 6 1,833333333 

3 Richard Garot 6 4 1,5 

4 Harry Klees 4 3 1,333333333 

5 Huub Nagtegaal 2 2 1 

6 Bart van Oort 0 2 0 

6 Stefan Heinemans 0 1 0 

6 Marc Arts 0 1 0 

 Herenmix STERKTE 1    

1 John Jochems 2 1 2 

2 Ben Verhaaf 3 2 1,5 

3 Symen van de Meer 1 1 1 

3 Sander Arts 2 2 1 

3 Ceriel Bolwerk 1 1 1 

3 Marco Oppers 2 2 1 

4 Kees Francissen 3 4 0,75 

5 Bart Horn 2 3 0,666666667 

6 Jan Pot 1 3 0,333333333 

7 Marcel Pluk 0 1 0 

 STERKTE 2    

1 Pascal Michels 5 3 1,666666667 

2 Arno Heemskerk 5 4 1,25 

2 Erik van Veen 5 4 1,25 

3 Frank Zwakhoven 2 2 1 

3 Herman Blom 2 2 1 

3 Robert Opsteeg 2 2 1 

4 Henri Hofkens 3 4 0,75 

5 Perry van Kuppenveld 2 3 0,666666667 

6 Mike Sebel 1 3 0,333333333 

 STERKTE 3    

1 Marc Arts 2 1 2 

1 Richard Garot 8 4 2 

1 Harry Klees 2 1 2 

2 Pascal van Vlodrop 2 2 1 

3 Bart van Oort 2 4 0,5 

4 Stefan Heinemans 0 1 0 
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Toernooiagenda binnen BCGrave 
De volgende activiteiten/toernooien staan er nog op de agenda: 
Het clubtoernooi loopt t/m 13 maart 2014. 
Vanaf 27 maart 2014 t/m 26 juni 2014 is er een enkeltoernooi. 
Hiervoor kun je je als individu inschrijven, en wordt er een indeling gemaakt per week zodat iedereen tegen iedereen speelt. 

Mailing voor inschrijven volgt omstreeks: 5 maart. 
Zaterdag 1 maart staan de clubkampioenschappen op de agenda. Hiervoor mag je je voor 2 onderdelen inschrijven en hebt de 

keuze uit: mix, dubbel of enkel. Je zorgt hierbij zelf voor je mix- en/of dubbelpartner. Mailing voor inschrijven volgt om-
streeks: 6 januari. 

Zaterdag 10 mei vindt het jaarlijkse mix-dubbeltoernooi plaats. Dit toernooi is een extern toernooi, waarbij ongeveer 60 kop-
pels aan mee kunnen doen, van alles clubs uit de regio. Mailing voor inschrijvingen volgt omstreeks: 21 januari. 

Jaarlijkse activiteit: hiervoor hebben we nog geen datum geprikt maar deze zal eind juni begin juli plaats vinden. Mocht ie-
mand een idee hebben voor een activiteit, kan je dat mailen naar toernooibcgrave@gmail.com.  

 
 
Wil/kun je zaterdag 10 mei niet meedoen, maar wil je wel aanwezig zijn, laat het even weten. Alle hulp is meer dan welkom!!! 
Met voorbereiding, lootverkoop, iemand die aanwezig is bij de lunch enz.  
 
Tijdens het mix-dubbeltoernooi vind er ook een loterij plaats, mocht er nog iemand spullen beschikbaar willen stellen, graag 
melden bij Stefan of Diandra of mailen naar toernooibcgrave@gmail.com. Een eventueel logo komt dan op de beamer en in 
het boekje. 
 
Mochten er suggesties zijn dan horen we die graag. 
 
De toernooicommissie: 
Diandra en Stefan 

mailto:toernooibcgrave@gmail.com
mailto:toernooibcgrave@gmail.com
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INHOUDELIJK; de Notulen Algemene Ledenvergadering dinsdag 19 februari 2013  
1. Opening 

René opent de vergadering. 

2. Vaststellen van de agenda  

Aan agendapunt 9 wordt 9a toegevoegd; financiën t.b.v. de jeugd. Dit agendapunt is toegevoegd op verzoek van Marc Arts. 

3. In- en uitgaande stukken 

Zie het toegevoegde agendapunt onder 2. Vaststellen van de agenda. 

4. Notulen vorige vergadering 24 september 2012 

Naar aanleiding van vragen van Ton van Berkel. 

V: Wat is de huidige aftreedcyclus van het huidig bestuur? 

A: De voorzitter zit zijn termijn nog voor het resterende gedeelte uit; 2,5 jaar 

 De penningmeester treedt af op de volgende ALV, februari 2014 

 De secretaris treedt vanavond af; de opvolgende secretaris dient dan tot februari 2016 

V: Is er geen bestuurslid meer voor jeugdzaken? 

A: Nee, die is er niet meer. Dit is opgegaan in de jeugdcommissie. 

V: Wie vertegenwoordigt de baancommissie? 

A: Die is nog niet ingevuld en derhalve vacant. 

V: Wat is de werkwijze van het huidige bestuur?  

A: Het bestuur bestaat momenteel alleen uit een dagelijks bestuur. Voorzitter, penningmeester en  secretaris. Het bestuur 

nodigt bij toerbuurt diverse commissies uit om de gang van zaken te  bespreken. Indien gewenst kan ook op verzoek van de com-

missies zelf een vergadering bijgewoond  worden. 

V: De statuten zijn nogal gedateerd. Gaan deze aangepast worden nu er ook wijzigingen gaan  plaatsvinden? 

A: Nee, dat is een dure zaak en moet notarieel vastgelegd worden. Veranderingen van het  huishoudelijk reglement zijn een-

voudig aan te passen en brengen geen kosten met zich mee. 

V: Het boekingsjaar loopt officieel van september tot en met augustus. Inmiddels lopen de  contributies van januari tot en 

met december. Wordt dit aangepast? 

A: Ja, zal worden aangepast in het huishoudelijk reglement.  

V: Heeft het afgetreden bestuur een bedankje ontvangen? 

A: Ja, dat is gebeurd tijdens een overdrachtsvergadering.  

De notulen worden hierbij vastgesteld. 

5. Financiën 

Boekjaar 2012/kascontrole:  

Ton van Berkel en Rianne Jans hebben de kascontrole uitgevoerd. Op hun verzoek heeft de penningmeester de post diversen verder 

uitgespitst. Verder geen op- of aanmerkingen.  

Begroting 2013:   

De begroting van 2013 is gebaseerd op die van 2012. Daarin meegenomen natuurlijk de mutatie van het ledenbestand. De post ove-

rig houdt voor 2013 in; de verkoop van shuttles, de Rabobank fietstocht. Er is altijd een schenking van de bank van 100,- euro.  

Contributie '14 en '15:   

Het ledenaantal is terug gelopen, de subsidies lopen terug en de zaalhuur is hoger geworden. Hiervoor is een verhoging van de con-

tributie van 3,-voor 2014 vastgesteld en een optie voor 2015 van 3,-. Hierin is de substantiële jaarlijkse verhoging van 1,- in meege-

nomen. Voorstel van het bestuur om hier over te stemmen. 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

Er wordt verder gediscussieerd over een extra verhoging van de contributie om meer reserves te kunnen opbouwen, meer voor de 

jeugd te kunnen betekenen, meer zaalruimte en andere faciliteiten om het badmintonnen aantrekkelijker te kunnen maken. Boven-

dien komt er een 40-jarig jubileum aan waarvoor gespaard moet worden.  

Richard geeft aan dat in Cuijk en Wijchen de contributies lager liggen. Bovendien kun je in Cuijk voor minder contributie meer spe-

len en ben je lid van de bond. In Cuijk betaal je voor de extra's een losse bijdrage.   

René geeft aan dat wij niet tegen de contributies van Cuijk en Wijchen opkunnen. Hun ledenbestand is groter, de beschikbare zaal is 

groter en de zaalhuur is lager. 

Het bestuur zal creatief op zoek moeten naar mogelijkheden om de beschikbare middelen aan te wenden. Opties die genoemd wor-

den zijn: *Wanneer de dorpencompetitie is afgelopen, dan wordt het minder druk op de baan. Er komt dan ruimte beschikbaar voor  

            extra trainingen.  

         *Kosten worden doorberekend aan degene die ze maakt. 

         *Een andere speeldag van de dorpencompetitie levert ook extra ruimte op. Wanneer de dorpencompetitie op woensdag 

           Wordt gespeeld, dan spelen de meeste niet ook nog op de donderdag, waardoor er zaalruimte ontstaat.  

         *Sponsoracties opzetten 

Na de ledenvergadering zal er door René een sponsorcommissie opgezet worden.  

Hij gaat de mogelijkheden bekijken van shirtreclame en een sponsorbrochure opzetten. 

 Er wordt gestemd over het voorstel dat de leden van de dorpencompetitie de door hun gemaakte kosten zelf betalen. Dit voorstel 

wordt na stemming unaniem aangenomen. 
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Verstand van buiten leven. 
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6. Ledenadministratie en lid van het jaar 

Het ledenaantal is teruggelopen van 81 naar 72 leden. 

Stefan Heinemans wordt uitgeroepen tot lid van het jaar en wordt bedankt voor al zijn inzet en activiteiten voor de vereniging.  Ver-

der een woord van dank voor alle andere vrijwilligers die zich belangeloos in hebben gezet. 

7. Huishoudelijk reglement 

Voorstel ;  Nummering van de artikelen is aangepast om eenvoudiger toevoegingen te kunnen doen. 

Dit voorstel wordt na stemming unaniem aangenomen. 

Voorstel; Toevoeging artikelnummer 1.3. In geval van een blessure waarvan de verwachte hersteltijd langer is dan 6 weken, kan 

schriftelijk opschorting van het lidmaatschap aangevraagd worden, met een maximum van één jaar.  

Deze opschorting wordt verrekend met de eerstvolgende contributie. 

Er wordt om uitleg gevaagd. Het doel van dit artikelnummer is onduidelijkheid te voorkomen, wie wel en wie niet in aanmerking 

komt voor restitutie van contributiegeld. 

Dit voorstel wordt na stemming unaniem aangenomen. 

Voorstel; Toevoeging artikel 18.6. Het is niet toegestaan het logo van de vereniging aan te passen en/of voor andere doeleinden dan 

clubdoeleinden te gebruiken. 

Dit voorstel wordt na stemming unaniem aangenomen. 

8. (Bestuurs)functies 
Secretaris:   De functie van secretaris is vacant en zal ingevuld moeten worden. Niemand meldt zich voor deze functie. Het be-

stuur zit nu met het probleem dat voor bestuurlijke beslissingen er drie stemmers nodig zijn. De functie blijft vacant en zal opgevuld 

moeten worden. Desnoods voor een tijdelijke periode ter overbrugging naar een vaste secretaris.  

Toernooi-cie:   Diandra heeft bij de organisatie en zeker op de speeldagen zelf ondersteuning nodig. Stefan meldt zich hiervoor aan.  

Klachten-cie:   Om klachten makkelijker te kunnen opvangen en afhandelen buiten de statuten om wordt er een klachtencommissie 

in het leven geroepen. Wanneer deze commissie geen uitweg kan bieden, kan men alsnog de stappen nemen volgens de statuten. 

Anita van Uden en Ton van Berkel melden zich hiervoor aan. Deze maatregel zal nog wel opgenomen moeten worden in het huis-

houdelijk reglement. 

9. Stand van zaken jeugd 
Erik geeft de stand van zaken weer. De twee teams die dorpencompetitie spelen staan beide boven aan in het klassement. Dat is heel 

netjes. Verder geeft hij aan dat deeldiploma 4 moeilijk te halen is i.v.m. een te laag niveau, te weinig ervaring  

en bekwaamheid. Misschien is het een optie twee teams in te schrijven bij de bond en zodoende meer ervaring op te kunnen doen. 

Bovendien heb je dan recht op een stagecoach vanuit de bond. 

Een individueel team mag lid worden van de bond zonder dat de vereniging dat is.  

Ook is het misschien en optie vaker jeugdleden van verschillende dorpen tegen elkaar te laten spelen. Een ander probleem is dat er 

vrijwel geen doorstroming is van de jeugd naar de senioren. Hier moet serieus naar gekeken worden. Er moet onderzocht gaan wor-

den hoe andere dorpen hun jeugdbeleid aanpakken. 

9.a Financiën t.b.v. jeugd 
Vanuit het bestuur zal er 200,- gereserveerd worden voor een jaarlijkse bijdrage voor de jeugd. 

10. Toegevoegde agendapunten 
Zie 9.a. 

11. rondvraag 

 Dorota geeft een compliment aan Perry. Hij heeft de stukken goed voor elkaar en de diverse mails die hij heeft gestuurd wor-

den goed ontvangen. 

 Kees vraagt zich af of de 55+ regel nog gehanteerd moet worden. Voor hem is het niet nodig. 

 De kascommissie zal voor de volgende keer bestaan uit Ton van Berkel en Ton Sijnen. 

 Huub geeft aan dat er nieuwe palen moeten komen i.v.m. de nieuwe netten. René gaat hier achteraan. 

 Huub vraagt naar het beheer van de website. De accounts zijn allemaal aangepast en het virus is verwijderd. Er is echter geen 

beheerder van de website. De teamcaptains zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de dorpencompetitie.  

 Harry vraagt of het mogelijk is het nieuwsblad als PDF op de site te plaatsen. Dit is mogelijk.  

 Er wordt gevraagd naar de shuttles. Er zijn 3 kokers vervangen en er komen 2 nieuwe dozen met shuttles aan. Kapotte shutt-

les moeten voortaan direct weggegooid worden zodat het duidelijk is wanneer ze weer aangevuld moeten worden.  

 Ton van Berkel geeft aan dat de notulen van de vergadering van februari niet zijn goedgekeurd tijdens de ledenvergadering in 

september. 

 Stefan geeft zijn complimenten aan het nieuwe bestuur. Ook meldt hij zich aan om de jaarlijkse BBQ te regelen met een acti-

viteit. 

 12. Vaststellen van de volgende vergadering 

 De volgende vergadering vindt plaats op 11 februari 2014 in 't Dorstige Hert, Escharen. 

 

 13. Sluiting 

 René sluit de vergadering. 
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GEEF DE PEN DOOR... 

                                                              Richard Garot 
Hallo ik ben Richard Garot. 
 
Kees kwam in de sporthal het blad brengen en zei tussen neus en lippen door, ohw ja je bent gekozen voor de Pen, 
je moet een stukje inleveren met foto. 

 

Zoals gezegd, Richard Garot, al een hele tijd wonende in Grave. 

Ik heb altijd veel gesport en in mijn jongere jaren internationaal gejudood, toen mijn kinderen geboren werden, 

ben ik meer gaan lesgeven en minder zelf gaan judoën. Helaas werkte dat niet zo goed, omdat ik namelijk 

"bekend" was in dat wereldje wilde iedereen tegen je judoën en van je winnen, maar aangezien ikzelf een veder-

lichtgewicht was, moest ik steeds flink aan de bak. Om blessures te vermijden ben ik toen maar radicaal gestopt en 

op zoek gegaan naar een nieuwe sport. 

 

Ik badminton nu denk ik een jaar of 19, met veel plezier. Een paar jaar geleden merkten Bennie Simon en ik, dat we 

in de Dorpencompetitie te kort kwamen, we zijn toen samen een vereniging erbij gaan zoeken. Dat is BVC ' 74 in 

Cuijk geworden. Zij spelen maandag en donderdag, ikzelf speel op maandag in Cuijk en donderdag in Grave. 

 

Twee jaar geleden heb ik voor het eerst training gehad, omdat ik inviel bij BVC in het 1e herenteam. Dat is een jaar 

geweest, waarin ik veel heb geleerd. 

 

Doordat Bennie & Rianne gingen stoppen met badminton, ben ik op zoek gegaan naar een nieuw team voor de 

Dorpencompetitie. Dit is een combinatie geworden met Cuijk, samen met Ilja, Lynn & Pim spelen we de thuiswed-

strijden in Grave, gekscherend worden we door andere teams ook wel Gracu genoemd. 

 

Naast badminton en het coördineren van de dorpencompetitie voor BCG, coördineer ik voor SCV '58 (Velp) het 

meisjesvoetbal dat samengegaan is met Estria en GVV, coach ik de meisjes E1 op zaterdag en vlag ik de thuiswed-

strijden van Dames 1 van VianenVooruit (aangezien mijn dochter daar 3e klasse voetbalt) op zondag.  

En om SGA Quadrant niet tekort te doe, ik ben daar bestuurslid. 

 

Al met al lekker druk bezig,  

groetjes en tot op een speelavond. 
  
 
De Pen geef ik door aan Huub. 
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GEEF DE PEN DOOR… 
                            Koen Pieters 
Naam: Koen 
Leeftijd: 8 
Heb je broertjes en zusjes: ik heb een broer Thomas 
Heb je ook huisdieren: ik heb een konijn 
Waar zit je op school: ik zit op de Raamdonk 
In welke klas/groep zit je: ik zit in groep6 
Wat zijn je favoriete TV Programma's:   ?????? 
Wat is je lievelingskleur: blauw 
Welke muziek vind je leuk: Guus Meeuwes 
Wat is je favoriete film: Pokemon 
Wat eet je het liefst: friet 
Wat is je laatste gelezen boek of tijdschrift: Donald Duck 
Wat is je favoriete game op de computer of spelcomputer: Skylanders 
Waar ben je de laatste vakantie geweest: Corsica 
Waar ga je dit jaar op vakantie: Italië 
Welke andere sport(en) doe jij nog meer: voetbal 
Waarom is badminton leuk om te doen: omdat ik het een leuke sport vind 
Aan wie wil je de pen doorgeven: Jeroen 
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