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Beste leden, 
 
2015 loopt op zijn eind en we kunnen zeggen; 
“Het was voor ons nog niet zo’n slecht jaar ”. 
We wensen iedereen daarom ook voor 2016 een 
goed jaar toe met, school, diploma’s, vakantie, 
werk, de liefde, relaties enz.  
 
Voor hen die de ALV gemist hebben , lees de  
notulen op bladzijde  8 en 9! 
 
We hadden in december een Abraham, Marc, en 
een Sara,Dorota. Nog proficiat!  
 
 

***  Kopij inleveren vóór 7 maart 2016  *** 

NIEUWS van de redactie... 

ALGEMENE GEGEVENS BADMINTON CLUB GRAVE 

Bestuur 

Voorzitter 

René van Eldik 

Vetwei 3 Velp 

0486-851843 

 

Secretaris 

Eric van Veen 

Smient 40 Grave 

0486-473606 

 

Penningmeester en  

Ledenadministratie 

Perry van Kuppeveld 

Helmkruid 5 Grave 

06-22993180 

 

Commissies 

Baancommissaris 

Stefan Heinemans 

Herman Blom 

Feestcommissie 

Herman Blom 

Vacant 

 

Jeugdbegeleiding 

Marc Arts 

René van Eldik 

Pascal v Vlodrop 

Stefan Heinemans 

Erik van Veen 

 

Kascontrole 

Stefan Heinemans 

Henk-Jan Zwikker 
 

Redactie clubblad 

Kees Francissen 
Marijn Oppers 
 

Klachten 

Ton van Berkel 
 

Wedstrijd/Activiteiten 

Diandra Arts 

Stefan Heinemans  

Algemeen 

Badminton Club Grave (B.C.G.) 

Rekeningnummer:  

IBAN NL38RABO0139896554 

Smient 40 

5361 SR Grave 

e: secretariaat@bcgrave.com 

w: www.bcgrave.com       (1) 

 

Contributie 
per jaar:               

Senioren                     €   117,50 

Asp. Senioren             €     97,00 

Jeugd                          €     71,00 

 

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 wwwbcgrave.com  

staan de e-mail adressen  

van de bestuursleden. 
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Nieuws... van het bestuur . . . 
 

Ze schreven. . .  
 

Beste Leden, 
  
We naderen het einde van het jaar. Dit is het eerste clubblad voor 2016 waarvoor dank aan Marijn en 
Kees. 
Het is even tijd om terug te kijken in het afgelopen jaar. 
 

We hebben ons jubileum gevierd met een geweldig feest. 
 

Er zijn mooie prestaties geleverd waar Grave heeft laten zien wat ze kunnen. 
 

Voor het mei toernooi 2016 hebben we Laco zover gekregen dat zij de naam sponsor van het toernooi 
zijn geworden. Heel veel dank hiervoor aan José van Laco. 
 

Sinterklaas heeft ook weer de warmte in Spanje opgezocht. 
Dan blijft als laatste van dit jaar over, de Kerst en de jaarwisseling. 
 

Beste leden, hele fijn kerstdagen en een alles wat wenselijk is voor het nieuwe jaar. 
 

Een sportieve groet, 
René   
Voorzitter.        
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kooikersweg 2 Grave 
Tel. 0486-471065  

E-mail.  Grave@welkoop.com 

Welkoop Grave 
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. . penningmeester 

December   

Rabobank Clubkas Campagne 

In het vorige clubblad had ik een oproep gedaan aan leden van Rabobank Land van 
Cuijk om tijdens de grote Clubkas Campagne op Badmintonclub Grave te stemmen. 
 Daar is goed gehoor aan gegeven. In totaal hebben we 73 stemmen  ontvangen wat 
goed is voor een totaalbedrag van € 240,55.  Ik wil dan ook hierbij iedereen die een of 
meerdere stemmen op  Badmintonclub Grave heeft uitgebracht en natuurlijk de Ra-
bobank hartelijk bedankten! 
 Mocht de Rabobank volgend jaar weer eenzelfde actie houden dan hoop ik   

 weer op jullie steun te mogen rekenen. Bankier je zelf bij de Rabobank maar  ben je nog geen lid (dit ben 
je niet automatisch) dan heb je nu rustig de tijd om dit uit te zoeken om volgend jaar alsnog op onze 
mooie club te kunnen stemmen 

Flyeractie januari 

In januari willen we weer gaan flyeren om nieuwe leden aan te trekken. Sportief gezien is dit altijd een 
goede periode. De mensen hebben twee weken lang zichzelf tegoed gedaan aan kerstmaaltijden, oliebol-
len en andere lekkere dingen. Met de goede voornemens in de hand betreden ze dan het nieuwe jaar. 
Door onszelf op dat moment in de kijker te zetten hopen we toch weer een aantal nieuwe leden aan te 
trekken door ze met een goede korting aan de club te verbinden tot 31 augustus 2017! 
Om de flyers rond te brengen heb ik wel jullie hulp nodig. Hierbij maken vele handen licht werk. Als ieder-
een een paar straten voor zijn rekening neemt zijn we zo klaar. Zodra de flyers er zijn horen jullie hier 
meer over. 

Ledenadministratie 

Sinds de start van het seizoen hebben we 5 nieuwe leden mogen verwelkomen. Bij de jeugd is dit Julia 
Menheere, Luca Scholten, Dewi Heemskerk en Rowena Rougoor. Bij de senioren is Anita Bandell lid ge-
worden. Ik hoop dat ze veel speelplezier bij de club hebben en een glansrijke badmintoncarrière tege-
moet gaan. 
Rest mij niks anders dan iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar te wensen. 
 

Perry van Kuppeveld 

Penningmeester. 

 

Van harte gefeliciteerd! 

Sara en Abraham. 
 
Marc zag Abraham 15 december, 
Dorota Sara de 16e december. 
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 . . . secretaris  
 

Beste sportvrienden, 
 
Over de afgelopen maanden is er weinig te vertellen. No news is good news!  
Behalve het volgende natuurlijk: 
- Alle competities zijn in volle gang, zowel bij de senioren als de junioren. 
  Er worden bij beiden wisselende resultaten gehaald. 
- We vanuit Sjors Sportief er twee nieuwe jeugdleden bij hebben. 
- Voorbereidingen voor het mei toernooi in volle gang zijn. 
- Ons 20-minuten klokje verdwenen is en er een nieuwe gekocht moest worden. 
- Op 7 januari het oliebollen toernooi gehouden wordt. Heeft iedereen zich hiervoor opgegeven? 
- Marc Arts 50 is geworden op 15-12 en dat hij ons nieuwe clubshirt heeft gekregen van de jeugdleden. 
- Ook Dorota heeft 16 december Sara gezien! 
- Stefan via de Badmintonbond een cursus gaat volgen voor sportleider 2. 
  Wij dit een goed initiatief vinden en hem daarbij financieel ondersteunen. 
- Alle wedstrijdschema's en uitslagen op WWW.BCGRAVE.COM te vinden zijn (senioren als jeugd). 
 
Erik van Veen 
Secretariaat BCG  
 
 

Algemene ledenvergadering 13-10-2015 
 
Aanwezig: Henk-Jan, Sandra, Huub, Kees, Diandra, Marc, Stefan, Harry, Frank, René, Perry, Erik, Johan. 
 
1. René opent de vergadering om 20:00 
2. Vaststellen van de aanvullende agendapunten:  Geen aanvullende punten. Agenda in vastgesteld. 
3. Binnengekomen stukken: geen bijzonderheden 
4. Notulen vorige vergadering: Geen opmerkingen, notulen zijn bij deze goedgekeurd. 
5. Financiën : Uitleg gegeven/ verantwoording over seizoen 2014-2015. Klein negatief resultaat over  

seizoen 2014-2015.  
Perry wordt decharge verleend over het seizoen 2014-2015. 
Frank: is er een stimulering om het volgende mei toernooi succesvoller te maken. Ja, toernooi is nu 
niet in de vakantie periode.   
Begroting: oplossing bedenken voor een te verwachte verlies over het mei toernooi.  
Diandra: Er zal geen verlies zijn daar er rekening moet worden gehouden met de opbrengsten van de 
loterij. Als alle deelnemers voor twee onderdelen inschrijven kan er een verlies zijn op het inschrijfgeld. 
Als men voor een onderdeel inschrijft, wat meer inschrijfgeld genereert, zal er zeker geen verlies  
gedraaid worden.  
Diandra vraagt of sponsoring vanuit Laco mogelijk is, of wellicht dat de shuttles   
gesponsord kunnen worden. Rene zal een afspraak maken met Laco en proberen iets los te krijgen. 
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  Er volgt enig discussie over de verschillende subsidie systemen, ook ter vergelijking met de omliggende  
  gemeentes en ook in vergelijking met ander zaalsporten. 
 Op de zomerspelen is vorig seizoen een verlies gedraaid van €200,- mede veroorzaakt door minder externe  

 spelers. Er zijn drie opties om te voorkomen dat het verlies in het seizoen 2015-2016 ook zo groot is.  

 - doorberekenen aan alle leden, ongeveer €5,- per persoon (hopelijk zullen dan ook meer mensen spelen in 

 de zomervakantie) 

 - vervuiler betaald; €17,50 tot €20,- per persoon 

 - kleiner zaalgedeelte huren, 2/3 zaal huur, Kan bestaat dat er n=mensen langs de kant moeten zitten.  

 Ook andere opties worden besproken. 

 Er wordt gestemd over de verschillende opties. 

 Stemming: Vervuiler betaald haalt de meerderheid 

 Contributie verhoging: senioren: van €115 naar €117,5; jeugd van €69 naar €71 en aspiranten van €95 naar €97 

 stemming: met 9 voorstemmers wordt de contributie verhoging goedgekeurd. 

 

6. Ledenadministratie: Lid van het jaar: Perry van Kuppeveld 

 Bedanken van de vrijwilligers: Johan, Stefan, Diandra, Marc, Kees, Erik, Marijn (clubblad), Herman (feest) Pascal 

 en Pascal (jeugd). 

 Mutaties ledenadministratie: zie clubblad 

7.   Kascommissie: Stefan en Henk-Jan nu in de commissie, Stefan wordt ontslagen van zijn verantwoordelijkheid. 

 Graag iemand uit de vergadering: Frank stelt zich beschikbaar. 

7.1  Verkiezing voorzitter: geen gegadigden, René moet verder. 

8.  Toernooi commissie. 7/1 oliebollentoernooi, enkeltoernooi met andere samenstelling, 14/5 jaarlijkse externe 

 toernooi.  

 Huub; enkeltoernooi was iets te vrijblijvend, Graag telefoonnummers van de deelnemers i.v.m. afzegging.  

 Toevoeging aan reglement i.v.m. niet gespeelde wedstrijden. 

 Johan stelt voor om een andere telling te gebruiken voor de verschillende toernooien. Toernooi commissie 

 neemt dit mee. 

9.  Jeugd: Ouder-kind toernooi komt terug alleen de samenstelling hiervan wordt anders. Dit moet nog verder uit

 gewerkt worden. Jonge Pascal is ermee gestopt. We zijn opzoek naar vervanging voor de jeugd. 

10. Webmaster Johan. 

 Reactie bestuur: Perry geeft aan dat dit er goed uit ziet. Ongeveer 35 bezoekers per dag op de site. 

 Mogelijkheid kijken of facebook ook gekoppeld kan worden aan ons account. 

 Idee van Frank om ons clubblad volledig digitaal te maken. Niet haalbaar. 

 Verouderde info mag van de site gehaald worden. 

 Sportspress gebruiken om de standen bij te werken. Graag neerleggen bij de teamcaptains. 

11.  Rondvraag: 

 Stefan: Flyer actie? Perry: staat in de planning voor januari. 

 Shirt sponsor: Hoe zit het ermee; Privé problemen hebben vertraging gegeven, en de maten zijn nog niet  

 binnen.  Teams worden ermee uitgerust en niet competitie spelers  kunnen een shirt kopen. 

 Henk-Jan: Notulen graag de volgende keer mailen, 

12.  Volgende vergadering: 25-10-2016 in Escharen. 

13.  René sluit de vergadering (naar huis om het eind van het Nederlands voetbal team te zien)  
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      Afgebrand, maar komt hopelijk snel terug 
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 DE PEN . . .  
Beste badminton vrienden en vriendinnen, 
 
Toen ik in Grave kwam wonen had ik eigenlijk al snel gekeken of er ook een badminton club was. 
Blij verrast was ik met deze club waar ik naar een paar keer kijken al snel wat proefavonden meespeelde 
en toen was de link al gelegd. Hier wil ik graag mee en bij spelen. 

 
Ik ben in het mooie Amsterdam geboren, maar mijn ouders hadden een schip 
dus heb in mijn eerste jaren veel gevaren. Op mijn vierde zijn we in Meppel gaan 
wonen waar ik tot een jaar of drie geleden heb gewoond. Hier heb ik mijn  
opleidingen gevolgd en later mijn werk verricht in de Grafische wereld.  
Ooit begonnen als leerling fotozetter/vlakdrukmonteur en met diverse  
cursussen en scholing opgeklommen tot hoofd bedrijfsbureau en zelfs mijn 
laatste functie was commercieel directeur bij een kleine grafische groep.  
Eerst getrouwd geweest en nu  gescheiden en weer heel gelukkig met mijn 
vriendin hier in Grave.  
Sinds kort in Wijchen gestart met mijn eigen bedrijf all-in 1 connection, waar ik 
druk mee ben om dit ook tot een succes te maken.

 
De weekeinden dat mij dochter er is ben ik fulltime papa en maken we er met zijn alle weer een dolle boel 
van. Natuurlijk als ik mijn oudere zoons zie maken we het ook gezellig, soms lijkt het wel de zoete lieve 
inval bij ons thuis. 
 
Wat betreft mijn hobby heb ik er een paar: 
Mijn eerst is de badminton sport, ik speel dit al vanaf mijn 18e jaar en het is mij 
heel lief, ik heb er zelfs in het verleden wel eens een verjaardag voor verzet. 
Ook mag ik graag als het mooi weer is op mijn motor rond toeren, genieten van 
het mooie landschap en lekker de wind langs je laten waaien. 
Een sportieve wandelaar ben ik ook, heb de Nijmeegse vierdaagse al 3 keer  
gelopen en hoop hem het komende jaar weer te lopen met mijn middelste zoon. 
En zomers ben ik veel te vinden bij het chalet van mijn vriendin lekker genieten 
van de zon en het zwembad. 
 
Mochten jullie verder nog iets van mij willen weten vraag gerust, ik zie jullie wel in de kantine of actief in 
de sportzaal. 
 
Met sportieve groet, 
Roelof Worst 
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GEEF DE PEN DOOR... 
                                                           

Naam: Sophie                                                                                                                          
Leeftijd: 12                                                                                                                                                       
Heb je broertjes en zusjes: Ja, ik heb een zusje Lieke                                              
Heb je ook huisdieren: Ja, een poes Roxy                                                                                                                       
Waar zit je op school: Grave Merlet College                                                                                                                                   
In welke klas zit je: 1ste                                                                                               
Wat is je lievelingskleur: Blauw                                                                                                                                                                              
Wat zijn je favoriete TV programma: GTST                                                                                                                                                                                                      
Welke muziek vind je leuk: Ariana Grande                                            
Wat is je favoriete film: Weet ik niet                                                                                                                                                  
Wat eet je het liefst: Snijbonen                                                                                                                     
Wat is je laats gelezen boek of tijdschrift: COOL!                                                                                                                                                                                                           
Wat is je favoriete game op de computer: ????                                                          
Waar ben je het laatst op vakantie geweest: Duitsland                                                                                                                                                                                                                                                
Welke anderen sport doe je nog meer: Turnen                                                                                                                                                              
Waarom is badminton leuk om te doen: Je kan er je heel goed je energie in kwijt                                                                                                                     
Aan wie wil je den pen door geven: Syl          
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  4 

. . . Jeugdleider 
 
Jeugdhoekje, 
Mijn verhaal start op donderdagavond 10 december 2015 rond 19.30 uur. Het C-team heeft onder leiding 
van Erik en Kees dorpencompetitie op de banen 5 en 6. Enkele jeugdleden zijn vrij aan het spelen. Andere 
jeugdleden zijn aan het oefenen voor het deeldiploma examen, dat de week daarop plaatsvindt. En ikzelf 
ben lekker aan het trainen met de jongste jeugdleden op baan 3. Opeens roept Stefan door de zaal of we 
even bij hem willen komen. 
Dit is de start voor een onvergetelijke avond voor mij. 
De jeugd komt om me heen staan en al snel galmt  “Lang zal hij leven” door de sportzaal. Dat is even 
schrikken. Daar ben ik totaal niet op bedacht. Warempel, zie ik ook nog Olga, Diandra en Joyce, mijn 
vrouw en twee van onze dochters, op de tribune. De verrassing is compleet. “Je wordt maar één keer 50 
jaar en dat moet natuurlijk flink gevierd worden”, hoor ik roepen. 
De jeugd is zeer creatief. Ik krijg namelijk een soort sleutelhanger met allemaal gekleurde versierde kar-
tonnetjes in de vorm van 50. Van elk jeugdlid krijg ik hiermee een persoonlijke felicitatie. 
En of het nog niet genoeg is krijg ik het allernieuwste clubshirt. Prachtig rood met wit en zwarte vlakken.  
Bij dit shirt krijg ik ook nog een groepsfoto van de jeugdleden. Het is de bedoeling dat de groepsfoto op 
het shirt wordt gemaakt. Wat zal ik die vaak dragen! 
Super bedankt voor deze totaal onverwachte overval, 5 dagen voor mijn verjaardag. En wat hebben jullie 
het stil kunnen houden! Dat vind ik onbegrijpelijk. Niemand die zijn of haar mondje voorbij gepraat heeft! 
Ook bij mij thuis heeft niemand een steekje laten vallen. Het kwam jullie natuurlijk wel erg goed uit dat ik 
in november cursus had in Utrecht en daardoor  vier weken niet bij de training kon zijn. Stelletje stieke-
merds! Toen hebben Olga en Joyce de kans gehad om stiekem met jullie een foto en kaartjes te maken. 
Ik vond het erg tof. En inderdaad: “Je wordt maar één keer 50 jaar en dat moet flink gevierd worden” en 
dat is ook zeker gebeurt. 
Sportieve groetjes, 
Marc. 
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DE STIEKEME FOTO VOOR “ABRAHAM” 
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