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NIEUWS van de redactie...

ALGEMENE GEGEVENS BADMINTON CLUB GRAVE

Bestuur
Voorzitter
René van Eldik
Vetwei 3 Velp
0486 - 85 18 43

Secretaris
Eric van Veen
Smient 40 Grave
0486 - 47 36 06

Penningmeester en
ledenadministratie
Perry van Kuppeveld
Helmkruid 5 Grave
0486 - 42 09 69

Commissies
Baancommissaris
Stefan Heinemans
Herman Blom

Jeugdbegeleiding
Marc Arts
René van Eldik
Mike Sebel

Kascontrole
Rianne Jans
Ton van Berkel

Redactie clubblad
Kees Francissen

Klachten
Anita van Uden
Ton van Berkel

Algemeen
Badminton Club Grave (B.C.G.)
Rekeningnummer: 13.98.96.554
Smient 40
5361  SR Grave
e:  secretariaat@bcgrave.com
w: www.bcgrave.com 1

Contributie
per jaar: 
Senioren 1 107,-
Asp. senioren 1 87,-
Jeugd 1 62,-

Locatie
B.C.G. speelt in:
LACO sportcentrum
‘Op den Ham’
Stoofweg 3
5361 HZ Grave
0486 - 47 38 37

Speeltijden
Op donderdagavond:
van 18.30 tot 20.00
voor de jeugd

van 20.00 tot 21.30
55+ leden

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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Hallo “BCGers”,

We gaan weer naar de vakantie periode toe maar er zal hopelijk 
wel weer door gespeeld worden.
Er staat weer veel nieuws in ons clubblad. De “pen schrijvers” 
staan weer op de voorpagina; Anna Maria en Ester. Binnen in 
vinden we een verhaal van het jeugdtoernooi in Heesch met foto, 
ingezonden door Ceriel! 
Je kunt je ook nog opgeven voor het “Mix-dubbel recreanten 
toernooi” tot 20 april!!!
Bewaar dit clubblad goed want de NOTULEN VAN 19 FEB. 2013 
staan er in en 2014 heb je ze weer nodig! Je vindt verder veel info 
van ons bestuur en diverse uitslagen. 
Heeft u ook eens wat te vertellen of foto’s van een toernooi of 
ander zins, stuur het op naar de redactie; cpfrancissen@gmail.
com en het komt in ons clubblad.  Mis je iets laat het weten en we 
zetten het er volgende keer (juli) in maar kijk eerst even op onze 
site; www.bcgrave.com!

De redactie. 
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NIEUWS... van het bestuur...
Beste leden

Ja, als voorzitter mag je in elk 
clubblaadje iets schrijven.
Zo ook weer in dit clubblaadje.
2013 is alweer een heel eind op 
weg. De ALV is geweest.
De goed georganiseerde club-
kampioenschappen door
Diandra hebben we gehad.
De dorpen competitie is tot een 
eind gekomen. Het mei toer-
nooi van onze club komt eraan.
Maar het bestuur staat niet stil.

-We hebben gelukkig weer een 
secretaris gevonden in de vorm 
van Eric van Veen.
Als bestuur zijn we heel blij dat 
Eric zich gemeld heeft.
-De klachtencommissie (Anita 
van Uden en Ton van Berkel) 
begint ook vorm te krijgen.
-We zijn aan het bekijken of we 
training aan senioren kunnen 
gaan geven door een externe
trainer.

Verder zijn we altijd aanspreek-
baar op een clubavond of via 
mail als jullie vragen hebben.
Rest me voor nu niets anders 
dan heel veel speelplezier te 
wensen.

Sportieve Groet,
René

Eindelijk lente

Na een lange koude winter 
is het dan eindelijk zo ver, de 
lente is aangebroken. Sinds 
het laatste clubblad zijn er een 
aantal dingen gebeurd.
De training voor beginners is 
door Marc en Stefan gegeven, 
waarvoor dank. Deze training is 
goed ontvangen door de deel-
nemers. Het resultaat hiervan 
is al zichtbaar op de speelavon-
den, er lopen in een keer een 
hoop mensen warm voordat ze 
beginnen te spelen.
Het nieuwe bestuur heeft zijn 
eerste algemene vergadering 
gehad, waarvan je in dit club-
blad de notulen kunt vinden. 
Enkele belangrijke punten hier-
uit zijn de contributieverhoging, 
de afspraak dat extra activitei-
ten door de deelnemers wordt 
betaald, dat Stefan lid van het 
jaar is en de wijzigingen in het 
huishoudelijk reglement. 

Daarnaast heeft Erik zich 
gemeld om de taak van secre-
taris op zich te nemen. Hiermee 
is het bestuur weer compleet. 
Dit zal nog wel officieel be-
krachtigd moeten worden in de 
volgende ALV. Ton van Berkel 
en Anita van Uden gaan samen 
in de klachtencommissie zitten. 
Zodra zij hun protocol hebben 
uitgewerkt zal hier meer over 
bekend worden gemaakt.
De clubkampioenschappen heb-
ben plaats gevonden. Diandra 
had alles weer tot in de puntjes 
geregeld en samen met Kees 
een gezellige zaterdag neer 
gezet. De uitslag van de club-
kampioenschappen zijn te 
vinden in het clubblad.
De “dorpencompetitie” is weer 
zo goed als afgelopen. Dit bete-
kend dat we op de donderdag-
avond weer wat ruimer in ons 
jasje zitten qua bespeelbare 

banen. Dus, geen excuses meer 
om niet te komen spelen.
Op de website gaan we voort-
aan een lijst bijhouden van 
toernooien waar we uitnodigen 
voor ontvangen. Verder wor-
den de digitale versies van de 
clubbladen in het archief toege-
voegd.

Sinds 1 januari hebben we 1 
nieuw lid (Lianne) en 3 nieuwe 
jeugdleden (Roy, Collin en Lisa) 
mogen verwelkomen. Helaas  
heeft 1 lid (Bennie) en hebben 
2 jeugdleden (Ruben en Britt) 
hun lidmaatschap opgezegd. 
Omdat het lidmaatschap steeds 
voor een jaar wordt aangegaan 
zul je ze nog wel af en toe zien 
spelen tot 31 december.

Groeten, 
Perry
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Beste Clubleden, 

De afgelopen periode hebben wij op de donderdagavond het Mix-dubbel toernooi gespeeld, 
ofwel het clubtoernooi. 
Het is een goed verlopen intern toernooi. Er waren veel mensen om te spelen op de 
donderdagavonden, waardoor het af en toe onmogelijk was om allemaal te spelen. Als 
gevolg van dit was het minimale aantal wedstrijden wat behaald moest worden volgens het 
reglement niet voor iedereen haalbaar, vandaar dat we het minimale aantal van de 
wedstrijden heb aangepast van 10 naar 6 keer om opgenomen te worden in de eindstand. 
Is je naam niet gekleurd dan heb je genoeg wedstrijden meegespeeld de afgelopen periode 
en ben je dus opgenomen in de eindstand. Is je naam grijs gekleurd dan heb je helaas te 
weinig wedstrijden gespeeld om in de eindstand opgenomen te kunnen worden. 

Wij hopen dat jullie een fijn Mix-dubbel toernooi hebben gehad en op naar het enkeltoernooi 
van dit seizoen, daarvoor willen wij allen die zich ingeschreven hebben alvast succes 
wensen.

De toernooicommissie, 
Diandra en Stefan 

Uitslag dames dubbel 
Plaats  Sterkte 1  Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedst  Gemiddelde 

1  Hanneke van Vlodrop  16  7  2,28 
2  Wilma Loderus  17  8  2,13 
3  Maria Sijnen  9  6  1,50 
4  Miranda Michels  3  6  0,50 
   Caroline Bolwerk  2  4  0,50 
   Anna‐ Maria Allewijn  0  1  0,00 
   Lianne Arts  3  2  0,00 
   Lou‐Ella van Engelen  0  0  0,00 
   Anita van Uden  5  2  2,50 

  
   Sterkte 2  Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedst  Gemiddelde 

1  Marian Koolen  11  7  1,57 
2  Mandy Hartman  3  6  0,50 
3  Diandra Arts  2  7  0,28 
   Eline van Onzenoord  12  4  3,00 

              
   Sterkte 3  Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedst  Gemiddelde 

1  Dorota Klees  17  8  2,12 
   Ilja Nillisen  11  4  2,75 
   Karin Elmans  6  3  2,00 
   Sandra van Hees  4  3  1,33 
   Rianne Jans  3  4  0,75 
   Monique Verploegen  1  2  0,50 
   Jolanda Veekens  0  1  0,00 

Clubtoernooi
Beste Clubleden,

De afgelopen periode hebben wij op de donderdagavond het Mix-dubbel toernooi gespeeld, ofwel het 
clubtoernooi. Het is een goed verlopen intern toernooi. Er waren veel mensen om te spelen op de don-
derdagavonden, waardoor het af en toe onmogelijk was om allemaal te spelen. Als gevolg van dit was 
het minimale aantal wedstrijden wat behaald moest worden volgens het reglement niet voor iedereen 
haalbaar, vandaar dat we het minimale aantal van de wedstrijden heb aangepast van 10 naar 6 keer om 
opgenomen te worden in de eindstand. Is je naam niet gekleurd dan heb je genoeg wedstrijden mee-
gespeeld de afgelopen periode en ben je dus opgenomen in de eindstand. Is je naam grijs gekleurd dan 
heb je helaas te weinig wedstrijden gespeeld om in de eindstand opgenomen te kunnen worden.

Wij hopen dat jullie een fijn Mix-dubbel toernooi hebben gehad en op naar het enkeltoernooi van dit 
seizoen, daarvoor willen wij allen die zich ingeschreven hebben alvast succes wensen.

De toernooicommissie, Diandra en Stefan
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Uitslag heren dubbel 
Plaats  Sterkte 1  Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedst  Gemiddelde

1  Ceriel Bolwerk  24  11  2,18 
2  Ton Sijnen  16  9  1,77 
2  Ben Verhaaf  14  10  1,40 
4  Sander Arts  9  8  1,13 
5  Marco Oppers  8  8  1,00 
5  John Jochems  14  14  1,00 
7  Jan Pot  1  10  0,10 

   Marcel Pluk  11  4  2,75 
   Emiele Broere  5  3  1,66 
  
   Sterkte 2  Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedst  Gemiddelde

1  Bart van Oort  29  11  2,63 
2  Pascal van Vlodrop  22  9  2,44 
3  Herman Blom  23  11  2,09 
4  Robert Opsteeg  12  6  2,00 
5  Kees Francissen  21  12  1,75 
6  Pascal Michels  22  13  1,69 
7  Erik van Veen  15  9  1,67 
8  René van Eldik  18  11  1,64 
8  Frank Zwakhoven  23  17  1,35 

10  Perry van Kuppenveld  15  16  0,94 
11  Mike Sebel  10  14  0,71 

   Ton van Berkel  0  2  0 
              
   Sterkte 3  Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedst  Gemiddelde

1  Richard Garot  17  9  1,88 
1  Harry Klees  11  6  1,83 
3  Huub Nagtegaal  10  6  1,66 
4  Marc Arts  8  7  1,14 

   Martijn Kempen  5  3  1,66 
   Bennie Simon  2  3  0,66 
   Stefan Heinemans  1  3  0,33 

Uitslag dames mix 
Plaats  Sterkte 1  Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedst  Gemiddelde 

1  Wilma Loderus  24  12  2 
2  Hanneke van Vlodrop  24  12  2 
3  Miranda Michels  15  9  1,666666667
4  Anita van Uden  9  6  1,5 
5  Caroline Bolwerk  16  11  1,454545455
6  Lianne Arts  7  7  1 
6  Maria Sijnen  6  9  0,666666667
   Anna‐ Maria Allewijn  7  5  1,4 
   Lou‐Ella van Engelen  3  3  1 
              

Plaats  Sterkte 2  Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedst  Gemiddelde
1  Diandra Arts  20  13  1,538461538
2  Mandy Hartman  8  6  1,333333333
   Marian Koolen  8  5  1,6 
   Eline van Onzenoord  5  4  1,25 
              

Plaats  Sterkte 3  Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedst  Gemiddelde
1  Dorota Klees  18  10  1,8 
   Karin Elmans  9  5  1,8 
   Ilja Nillisen  8  5  1,6 
   Jolanda Veekens  3  2  1,5 
   Rianne Jans  0  1  0 
   Monique Verploegen  0  1  0 
   Sandra van Hees  6  2  3 



B.C.G. april 2013 - 8

Uitslag heren mix 
Plaats  Sterkte 1  Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedst  Gemiddelde 

1  Marcel Pluk  18  6  3 
2  Ceriel Bolwerk  13  6  2,166666667
3  Sander Arts  10  8  1,25 
3  Ben Verhaaf  6  6  1 
5  Jan Pot  3  8  0,375 
   Ton Sijnen  7  5  1,4 
   John Jochems  4  5  0,8 
   Marco Oppers  4  3  1,333333333
   Emiele Broere  2  2  1 
  

Plaats  Sterkte 2  Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedst  Gemiddelde 
1  René van Eldik  14  7  2 
2  Frank Zwakhoven  14  8  1,75 
3  Kees Francissen  9  8  1,125 
4  Perry van Kuppenveld  9  8  1,125 
5  Pascal Michels  10  10  1 
   Bart van Oort  12  4  3 
   Herman Blom  8  5  1,6 
   Erik van Veen  6  2  0 
   Robert Opsteeg  0  0  0 
   Ton van Berkel  3  1  3 
   Mike Sebel  7  5  1,4 
   Pascal van Vlodrop  3  2  1,5 

Plaats  Sterkte 3  Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedst  Gemiddelde 
1  Marc Arts  10  8  1,25 
   Harry Klees  6  3  2 
   Richard Garot  8  4  2 
   Stefan Heinemans  7  5  1,40 
   Martijn Kempen  3  4  0,75 
   Huub Nagtegaal  3  2  0 
   Bennie Simon  1  1  1 

Uitslag dames mix 
Plaats  Sterkte 1  Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedst  Gemiddelde 

1  Wilma Loderus  24  12  2 
2  Hanneke van Vlodrop  24  12  2 
3  Miranda Michels  15  9  1,666666667
4  Anita van Uden  9  6  1,5 
5  Caroline Bolwerk  16  11  1,454545455
6  Lianne Arts  7  7  1 
6  Maria Sijnen  6  9  0,666666667
   Anna‐ Maria Allewijn  7  5  1,4 
   Lou‐Ella van Engelen  3  3  1 
              

Plaats  Sterkte 2  Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedst  Gemiddelde
1  Diandra Arts  20  13  1,538461538
2  Mandy Hartman  8  6  1,333333333
   Marian Koolen  8  5  1,6 
   Eline van Onzenoord  5  4  1,25 
              

Plaats  Sterkte 3  Totaal aantal punten Aantal gespeelde wedst  Gemiddelde
1  Dorota Klees  18  10  1,8 
   Karin Elmans  9  5  1,8 
   Ilja Nillisen  8  5  1,6 
   Jolanda Veekens  3  2  1,5 
   Rianne Jans  0  1  0 
   Monique Verploegen  0  1  0 
   Sandra van Hees  6  2  3 
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Notulen Algemene Ledenvergadering dinsdag 19 februari 2013

Voorzitter: René van Eldik
Notulist: Alice Boers

Aanwezig bestuur: René van Eldik, voorzitter
 Perry van Kuppeveld, penningmeester
 Alice Boers, secretaris  

Aanwezige leden: Kees Francissen, John Jochems, Caroline Bolwerk, Marian Koolen,   
 Diandra Arts, Anita van Uden, Rianne Jans, Huub Nagtegaal, Ton   
 van Berkel, Marco Oppers, Stefan Heinemans, Erik van Veen, Richard   
 Garot, Ton Sijnen, Harry Klees, Dorota Klees

Afwezig m.k.: Frank Zwakhoven, Karin Elmans, Miranda Michels, Pascal Michels,   
 Martijn Kempen, Hanneke van Vlodrop, Pascal van Vlodrop, 
 Marc Arts, Marcel Pluk, Ilja Nillesen, Lianne Arts, Monique Verploegen,   
Bennie Simon.

Afwezig z.k:  Overige leden

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. 
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 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 commissies 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 eenvoudig 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 penning-
meester 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 overig 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 contributie van 3,-voor 2014 vastgesteld en een optie voor 2015 van 3,-. Hierin 
is de substantiële jaarlijkse verhoging van 1,- in meegenomen. 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. Bovendien 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 spelen 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 worden zijn: 
• Wanneer de dorpencompetitie is afgelopen, dan wordt het minder   
 druk op de baan. Er komt dan ruimte beschikbaar voor extra trainingen. 
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• 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 moge-
lijkheden 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. 

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 activi-
teiten voor de vereniging.  Verder een woord van dank voor alle andere vrijwilligers die zich belange-
loos 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 bestuur 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 onder  
 steuning 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 kanbieden, 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 huishoudelijk reglement.
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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 worden 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 worden 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 alle  
 maal 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 shuttles 
 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 activiteit.

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...
 AnnaMaria Alewijn

Toen ik hoorde dat Marian de pen had gekregen 
had ik al zo’n donkerbruin vermoeden dat ik de 
volgende zou zijn.
En inderdaad... daar stond mijn naam. Marian 
bedankt.
Ik ben geboren en getogen in Amsterdam, maar 
ik woon alweer bijna 25 jaar hier in Grave, dat 
mooie stadje aan de Maas. Toen wij van 
Amsterdam naar hier verhuisden had ik geen 
idee hoe het leven voor ons in een “dorp” zou 
zijn. Sorry ik moet stadje zeggen maar ik moet 
zeggen dat het mij hier heel goed bevalt en ik 
zou niet meer terug willen naar de grote stad.
Mijn kinderen zijn ondertussen het huis uit, mijn 
zoon woont tijdelijk in Hilversum en mijn 
dochter woont ook in Grave. Ondertussen ben 
ik oma geworden van een kleinzoon en 
kleindochter.
Sinds 1 1/2 jaar ben ik nu lid van de badminton 
vereniging. Ik kreeg een flyer in de bus en daar 
badminton mij altijd al getrokken heeft, was 

mijn interesse gewekt. Helaas was ik de enige 55 
plusser die zich liet zien. Na enige weken kon ik 
aansluiten bij deze groep en sindsdien speel ik met 
veel plezier. Een zaalsport vind ik leuker dan b.v. 
fitness, wat ik ook enkele jaren gedaan heb. 
Verder zwem ik veel en zomers zit ik graag op de 
fiets om in deze mooie omgeving rond te toeren.
Mijn allergrootste hobby is reizen en heb al 
menig reisje gemaakt. Toen de kinderen klein 
waren was het alleen Europa, maar nu zoek ik het 
verder weg. Het liefst trek ik dan met een camper 
door een land, zo heb je alle tijd voor je zelf en kun 
je stoppen wanneer en waar je maar wilt. Dit jaar 
wordt het Canada en Alaska.
Voor 2 weken terug ben ik aan mijn oog geope-
reerd en mag 6 weken niet sporten, waar ik 
enorm van baal. Maar na deze tijd kom ik weer 
met veel enthousiasme badmintonnen.
De pen geef ik door aan Emiel en wens hem veel 
succes.

 Esther Zwakhoven
Naam:  
Esther Zwakhoven
Leeftijd: 12
Heb je broertjes en zusjes: 
1 broer Maarten (18) en 1 zusje Inge(10)
Heb je ook huisdieren: 
ja, twee honden Rakker en Lady
Waar zit je op school: 
Kandinsky college, Nijmegen
In welke klas/groep zit je: 
de eerste klas
Wat is je favoriete TV progamma: 
the dog whisperer
Wat is je lievelingskleur: groen
Welke muziek vind je leuk: pop
Wat is je favoriete film: Harry Potter 7
Wat eet je het liefst: (glutenvrije) pizza

Wat is je laatste gelezen boek of tijdschrift: 
de grijze jager
Wat is je favoriete game 
op de computer of spelcomputer: 
Just dance 4 op de wii
Waar ben je de laatste vakantie geweest: 
Frankrijk
Waar ga je dit jaar op vakantie: 
Frankrijk, Italië, Engeland en  Overijssel
Welke andere sport(en) doe jij nog meer: 
roeien
Waarom is badminton leuk om te doen: 
het gaat altijd door
Aan wie wil je de pen doorgeven: 
Anneloes Bolwerk
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HBV Toernooi Heesch
Beste Leden,
 
Op 24 maart zijn we met de een groep van 8 kinderen Jay,Esther,Koen,Jeroen,Marijn,Stan,Miriam en 
Anneloes naar het HBV toernooi geweest in Heesch . In verschillende catogorien werden de wetstrijden 
gespeeld. Het was een leuke dag onlangs dat de tegenstanders veel beter waren . Wel vonden de 
kinderen het leuk en hebben uiteraard veel plezier gehad. Stan en Anneloes haalde uiteindelijk de halve 
finale in de mix, waar ze met 
2-0 verloren . Ze gingen met 
een gedeelde derde plaats 
naar huis. Ook het publiek 
dat  uit Grave was mee 
gekomen, hadden genoten 
van hun kinderen en klein-
kinderen.
Kinderen bedankt voor de 
mooie dag in Heesch en 
hopende jullie volgend jaar 
weer te zien in Heesch bij het 
HBV toernooi.
 
Ceriel

Lid van het jaar!
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Hamstraat 7  Grave (0486) 420029

Zeg eens niet:
”Doe maar weer hetzelfde”

Het Palazzo-theater te Grave:

Met haar unieke ambiance dé locatie in Grave  
voor vergaderingen, bruiloften, feesten en partijen.

Maasstraat 12   |   5361 GG  Grave   |   Voor informatie en reserveringen:  T 0486 - 47 25 93
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NIEUWS van de jeugdleiding...
Nog steeds op koers.

Er zijn weer wat wedstrijden gespeeld sinds de 
vorige uitgave. De B’s hebben drie wedstrijden 
gespeeld waarvan er twee gewonnen zijn en 
een, helaas verloren.  De C’s hebben twee wed-
strijden gespeeld en beide gewonnen.  Woens-
dag 27-3 is alweer de laatste wedstrijd en kan de 
eindstand opgemaakt worden.

-Met onze B-jeugd ging het niet zo goed on-
danks het feit dat ze bovenaan stonden en een 
goede kans hadden om kampioen te worden. 
Wellicht heeft dit te veel druk gegeven, de wed-
strijd werd helaas verloren met 16 – 4. Jammer 
volgend jaar nieuwe kansen. 

-Onze C-jeugd deed het uitstekend. Zij stonden 
strak bovenaan en konden wel met de druk om-
gaan. De wedstrijd werd gemakkelijk gewonnen 
met 20 - 0. 

Esther, Miriam, Stan en Koen van harte gefelici-
teerd met het behalen van de eerste plaats in de 
C-poule.  Jullie hebben hier hard voor gewerkt en 
gelukkig zijn jullie hiervoor beloond met de eerste 
plaats.
Op 14 april wordt het eindtoernooi gespeeld van 
de Dorpencompetitie en zullen de poule winnaars 
geëerd worden. Om de jeugd enthousiaster te 
maken is er besloten om alle jeugdleden toe te la-
ten tot het toernooi, dus ook jeugdleden die geen 
“Dorpencompetie”  hebben gespeeld. Ik hoop op 
een grote opkomst vanuit Grave. Op 24-3 werd 
voor de tweede keer het HBV toernooi in Heesch 
gehouden. We reisden met 8 jeugdleden af. 
Gezien de resultaten in de Dorpencompetitie had 
ik hoge verwachtingen  wat de  uitslag betreft. 
Hoe het gegaan is zal op de website te zien zijn.
Wat mij op valt zijn de vele vragen die gesteld 
worden vanuit de jeugd wanneer er weer  ge-
speeld moet worden. Steevast is mijn antwoord 
“kijk op de site, want daar staat wanneer, waar 
en hoe laat er gespeeld moet worden”. Dit doen 
we om ervoor te zorgen dat iedereen, ruim van te 
voren, is geïnformeerd. Doe je voordeel ermee. 
Aanvullende info wordt van te voren gemaild.
In het vorige clubblad werd aangegeven dat we 
het niveau van de jeugd, en vooral ook het ple-
zier, omhoog willen brengen. Tijdens en laatste 
ALV is hier ook aan gerefereerd. Ons plan is om 
te onderzoeken of we een aantal jeugdleden 
kunnen aanmelden bij de bond. Dit houdt in dat 
deze jeugdleden lid worden van de bond en kun-
nen deelnemen aan de competitie. Dit heeft wel 
diverse consequenties  en deze moeten eerst  bin-
nen BCG onderzocht worden of hier belangstelling 
voor is en hoe we dit, samen met de ouders, finan-
cieel kunnen rond krijgen. Wat de Bond verder eist 
van BCG weten we nu nog niet maar dit mag geen 
afbreuk doen aan onze eigen ideeën over het spel.
Gegroet,
Erik 
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Dorpencompetitie
De uitslagen van de dorpencompetitie 2012-2013.

Grave heeft, met uitzondering van team 2, niet bijzonder gepresenteerd. In ieder geval team 2 
PROFICIAT met de welverdiende 3de plaats en een positief eindsaldo. Voor de overige teams wordt het 
spannend. Deze zijn allemaal geëindigd op de laatste plaatsen in de poules. Het is afwachten hoe de 
indeling zal worden voor het komende seizoen, maar degradatie van onze teams is onvermijdelijk. Wel 
kunnen we al aangeven dat Grave 1 (Richard, Bennie, Rianne en Ilja) stopt met de competitie en dat voor 
Grave 5 een nieuw team wordt ingericht.De uitslagen van de dorpencompetitie 2012-2013. 

Grave heeft, met uitzondering van team 2, niet bijzonder gepresenteerd. In ieder geval team 2 
PROFICIAT met de welverdiende 3de plaats en een positief eindsaldo. Voor de overige teams wordt 
het spannend. Deze zijn allemaal geëindigd op de laatste plaatsen in de poules. Het is afwachten hoe 
de indeling zal worden voor het komende seizoen, maar degradatie van onze teams is onvermijdelijk. 
Wel kunnen we al aangeven dat Grave 1 (Richard, Bennie, Rianne en Ilja) stopt met de competitie en 
dat voor Grave 5 een nieuw team wordt ingericht. 

Uitslag POULE A 
Gesp 
Weds Gewonnen Gelijk Verloren Punt Voor Punt tegen Totaal Eindstand

CUIJK 1 12 10 2 146 44 102 1

BOXMEER 2 12 9 3 119 77 42 2

SMASH 1 12 7 5 96 100 -4 3

CUIJK 2 12 7 5 92 95 -3 4

BOXMEER 1 12 5 7 85 108 -23 5

GRAVE 1 12 2 10 73 117 -44 6

GRAVE 3 12 2 10 63 133 -70 7

Uitslag POULE B 
Gesp 
Weds Gewonnen Gelijk Verloren Punt Voor Punt tegen Totaal Eindstand

Cuijk 3 12 10 2 135 51 84 1

Slamis 1 12 12 124 60 64 2

Grave 2 12 6 1 5 109 96 13 3

Mill 1 12 3 1 8 95 108 -13 4

Slamis 2 12 5 7 81 118 -37 5

Boxmeer 3 12 3 9 79 121 -42 6

Mill 2 12 2 10 62 121 -59 7

Uitslag POULE C 
Gesp 
Weds Gewonnen Gelijk Verloren Punt Voor Punt tegen Totaal Eindstand

Slamis 3 12 11 1 112 81 31 1

Overloon 1 12 8 4 104 81 23 2

Boxmeer 4 12 7 5 104 82 22 3

Haps 1 12 6 6 95 92 3 4

Oeffelt 1 12 5 7 93 99 -6 5

Slamis 4 12 6 6 87 113 -26 6

Grave 4 12 1 1 10 74 121 -47 7

Uitslag POULE D 
Gesp 
Weds Gewonnen Gelijk Verloren Punt Voor Punt tegen Totaal Eindstand

Cuijk 4 8 5 3 85 40 45 1

St Anthonis 1 8 7 1 83 42 41 2

Smash 2 8 6 2 68 59 9 3

Cuijk 5 8 2 6 37 84 -47 4

Oeffelt 2 8 8 39 87 -48 5

Grave 5 0 0 0 6

Uitslag POULE E 
Gesp 
Weds Gewonnen Gelijk Verloren Punt Voor Punt tegen Totaal Eindstand

Cuijk 6 10 9 1 116 45 71 1

Cuijk 7 10 7 3 108 48 60 2

Slamis 5 10 7 3 94 64 30 3

Mill 3 10 5 5 86 72 14 4

Haps 2 10 2 8 43 111 -68 5

Grave 6 10 10 21 128 -107 6

 

We willen proberen om de laat-
ste 10 weken voor de 
vakantie (eind april? eind juni?) 
een trainer (Max van Rhoon) uit 
te nodigen om op de donder-
dagavond bij ons trainingen te 
verzorgen. Hiervoor willen we 2 
banen reserveren. 
Afhankelijk van het aantal deel-
nemers willen we 2 sessies van 
1 uur of 3 sessies van 3 kwartier 
per avond organiseren. Per 
sessie kunnen dus 8 personen  

aan de training deel nemen. De 
deelnemers worden ingedeeld 
op sterkte, zodat de training 
daarop kan worden aangepast. 

We moeten wel dit alles inpas-
sen in combinatie met het enkel 
toernooi waarvoor je momen-
teel je op kunt geven.
De kosten voor deze training 
(de trainer wordt ingehuurd) 
bedragen naar schatting ? 
€40,00 voor 10 trainingssessies.

Voordat we e.e.a in werking 
kunnen zetten, moeten we 
eerst een indicatie hebben hoe-
veel leden hieraan deel 
willen nemen. Reageer dus 
even op deze info, dan kunnen 
we kijken of het gaat lukken.
Je zult begrijpen dat dit alles 
nog onder voorbehoud is.

Groeten namens het bestuur,
Perry

Training



Klinkerstraat 35
5361 GV  Grave
t 0486 - 471086

e toonsbloemenwinkel@hetnet.nl
w www.toonsbloemenwinkel.nl

Kijk ook op onze website: www.cvandenheuvel.nl

Wij verkopen ook
alles op het gebied 
van wild
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