Flash-Back
MAART 2019

INHOUD
Voorwoord
Overlijden Ton Huigen
Uit de ledenvergadering
Trainingen

1

Flash-Back
MAART 2019

OVERLIJDEN
TON HUIGEN

Helaas hebben wij het bericht ontvangen dat Ton Huigen op
donderdagavond 7 maart is overleden. Hij was toch snel in gezondheid
achteruit gegaan. Ton is in kleine kring gecremeerd. Als vereniging hebben
we zijn vrouw Henny en andere nabestaanden een kaart gestuurd om hen
sterkte te wensen met het verlies.

Donderdagavond 7 maart hielden wij onze algemene ledenvergadering.
UIT DE ALGEMENE
LEDENVERGADERING Hierbij een korte samenvatting van wat er besproken en/of besloten is.
1. Er waren geen vragen of opmerkingen over de jaarverslagen van
de secretaresse en commissies.
2. Het bestuur schonk ruim aandacht aan het jaarverslag van de
penningmeester. Over het jaar 2018 hebben we een behoorlijk
verlies geleden. Dat was gelet op het terug lopende aantal leden
wel ingecalculeerd en we hadden nog de nodige reserves. De
kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en deze
akkoord bevonden. De ledenvergadering heeft ingestemd met het
gevoerde en verantwoorde financieel beleid.
3. Het oplopende begrotingstekort is echter wel een punt van zorg.
De begroting voor 2019 laat met de verdere afname van het aantal
leden een tekort zien van € 3.600,--. Het bestuur heeft hierin al
maatregelen genomen door de zaalhuur terug te brengen en de
samenwerking met de andere Bronckhorster
badmintonverenigingen te zoeken door trainingen open te stellen
voor leden van andere verenigingen. De contributie is al een aantal
jaren niet verhoogd. Het bestuur wil die niet fors verhogen. Het gat
kan daarmee niet worden gedicht en het mag niet leiden tot een
nog groter ledenverloop. De leden gaven aan het reëel te vinden
de contributie voor 2019 voor de senioren met € 2,-- per maand te
verhogen en voor de jeugd met € 1,-- per maand. En daarna
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jaarlijks een indexering toe te passen. De ledenvergadering heeft
daartoe besloten.
4. Verder is er stilgestaan bij de grote afname van het aantal
jeugdleden, wat dat betekent voor de jeugd en wat we daaraan
kunnen doen. Het geven van clinics aan scholen werd nog weer
even aangehaald en het aandacht schenken aan de
badmintonsport. Het bestuur denkt het voor de jeugd weer
aantrekkelijker te kunnen maken door met de andere
Bronckhorster badmintonverenigingen samen te werken. Daarover
heeft het bestuur een voorstel bij de uitnodiging voor de
ledenvergadering gevoegd en op 16 maart wordt daar met ouders
over gesproken.
5. Alle bestuursleden hebben aangegeven in ieder geval nog een jaar
door te willen gaan.
6. De ‘Jan van de Peijlbeker’ voor een lid dat zich het afgelopen jaar
voor de vereniging verdienstelijk heeft gemaakt werd uitgereikt
aan Hans Brinkman voor het verzorgen van de digitale nieuwsbrief
en het onderdeel uitmaken van de kascommissie.
7. Alle aanwezige leden waren enthousiast over de samenwerking die
met de andere badmintonverenigingen uit Bronckhorst is gezocht.
We organiseren al een aantal jaren samen activiteiten in de vorm
van onderlinge toernooien en vorig jaar hebben we de Special
Olympics georganiseerd voor mensen met een verstandelijke
beperking. Verder spreken we over uitwisseling bij trainingen voor
zowel senioren als jeugd en het formeren van gezamenlijke
badmintonteams. Het is van belang om iedereen die competitie wil
spelen aan het spelen te houden of te krijgen en door inschrijving
van alleen (nog) competitiespelende leden onder de noemer BC
Bronckhorst (máár met het voortbestaan van de eigen
verenigingen en speelmogelijkheden) zou daar ook nog een
kostenbesparing uit voort kunnen komen. Zoals gezegd de leden
zijn hierover enthousiast maar er moet nog wel het een en ander
uitgezocht en –gewerkt worden. De verenigingsbesturen komen 3
april weer bij elkaar.
8. Het bestuur heeft een AVG (privacy-)protocol uitgewerkt en
handelt daar ook al naar. Ieder lid moet daar nog wel zijn/haar
akkoord op geven. Het bestuur komt daar specifiek voor langs bij
leden en ouders van jeugdleden om daar een handtekening voor te
zetten.
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9. De competitieteams moeten in april weer opgegeven worden. Aan
iedereen wordt gevraagd na te denken of hij/zij volgend seizoen
competitie wil spelen. Peter van Dijk zal binnenkort gaan
inventariseren

TRAININGEN

De trainingen voor de senioren eindigen normaal gesproken eind maart.
Met Hans Waller Diemont is afgesproken dat hij in april ook nog twee
trainingen verzorgt.
Op 4 april is er geen training want dan worden de finales van Bronckhorst
Badmintont Samen in sporthal ’t Jebbink gehouden. Er is dan voor niet
deelnemers aan het toernooi nog wel gelegenheid om gewoon een
partijtje te slaan.
Hans geeft dan nog training op 11 en 18 april. Daarna gaat hij op vakantie.
Voor de jeugd eindigen de trainingen normaal gesproken ook eind maart
en vonden er daarna clubkampioenschappen of zoals vorig jaar een
uitwisseling met enkele andere badmintonverenigingen plaats waarna het
seizoen voor hen eind mei eindigt. Omdat we niet veel jeugdleden meer
hebben is het lastig om nog dergelijke activiteiten te organiseren. We
kijken voor de jeugd nog even naar de invulling voor de komende
maanden. Dit in samenhang met de samenwerking die we met de andere
verenigingen in gang hebben gezet.
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CONTACT

Foto’s en stukjes voor deze Flash-Back kun je sturen aan Hans Brinkman:
h.brinkman3@gmail.com
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