Shuttle-Nieuws maart/april 2017
Jeugdteam U15 genomineerd voor de "Dromen.Doen.Heusden.-award
2016"
Ons eerste jeugdteam dat in het afgelopen seizoen 2016/17
overtuigend kampioen werd is genomineerd voor de
"Dromen.Doen.Heusden.-awards 2016". Vijf jaar geleden heeft
de
gemeente Heusden deze awards ingesteld die jaarlijks worden
uitgereikt aan doeners met een droom. In de
categorie "doeners" zijn er drie categorieën. Een
daarvan is sport. Voor deze categorie is ons eerste
jeugdteam, bestaande uit Evie Brok, Daniëlle
Kruissen, Niels van de Wiel, Luka Leijdens en coach
Toine Brok, genomineerd. Zij strijden dus om de
titel "DE SPORTER VAN HET JAAR 2016". Wij vragen
iedereen die nog niet gestemd heeft dit alsnog te
doen via:
https://www.heusden.nl/Over_de_gemeente/Dromen_Doen_Heusden/Dromen_Doen_He
usden_dag_2017/Genomineerden_De_Doener_2016_sporter.
Er kan Tot 30 maart 2017 gestemd worden.

Nieuwe aanmeldingen BC Drunen
Hierbij twee nieuwe aanmeldingen voor BC Drunen:
 Victor Inen (Woensdag 21:00 - 23:00 uur)
 Marc Beerens (Woensdag 21:00 - 23:00 uur)
Wij wensen Victor en Marc veel speelplezier toe bij onze gezellige vereniging.

Nieuwe trainer?!
Enkele weken geleden heeft Bart Eskens een toernooi gespeeld in Geldrop en daar een
aantal mensen gesproken. Ook heeft hij kennis gemaakt met een zeer ervaren
badmintonner die waarschijnlijk volgend jaar bij ons training wil komen geven.
Het is Niels Veenstra, 18 jaar wonend in Den Bosch.
Niels heeft afgelopen jaar in de eredivisie gespeeld bij BC Victoria. Hij zit ook bij de
nationale selectie en heeft deelgenomen aan het hoofdschema van het NK. Ook heeft hij
in de nationale jeugdselectie gezeten en destijds ook aan het wk voor jeugdspelers
meegedaan. Daarnaast heeft hij een aantal trainingen bij BCH (Den Bosch) gegeven.
Niels wil eerst een proeftraining komen geven, waarna hij dan waarschijnlijk vanaf het
volgende competitieseizoen bij ons zal starten als trainer.
De proeftraining van Niels zal zijn op dinsdag 28 maart om 19.30u. Deze training is
bedoeld voor alle jeugdleden en senioren die competitie spelen.

Competitieteams senioren
Inmiddels zijn voor de senioren de competitieteams voor het seizoen 2017/2018 bekend.
We starten de competitie met 2 seniorenteams:
Team 1 (4de divisie):







Luuk Fluitsma
Mark Broekmans
Bart Eskens
Kaylee Klerx
Bregje van Dijck en
Eefje van Eijck

Herenteam (Verenklasse):






Ron Rijken
Bert Berenpas
Wim van Es
Martijn van Spaendonck
Martijn van Drongelen

Notulen jaarvergadering
De notulen van de jaarvergadering zijn toegevoegd als bijlage.

Ik geef de pen door aan…
Helaas is er dit keer geen stukje ingeleverd voor de rubriek ‘ik geef de pen door aan…’.
Hopelijk hebben Mieke de Kort en Jose de Groot binnenkort wat tijd om een stukje te
schrijven zodat het in het volgende shuttlenieuws geplaatst kan worden.

Bijlage – Notulen jaarvergadering
AANWEZIG/BESTUUR:
Theo Velthuizen (voorzitter)
Mark Broekmans (penningmeester)
Kim van Loon (secretaris aftredend)
Mark Hegge (ledenadministratie)
Bart Eskens (competitieleider)
Martijn van Spaandonk (secretaris aantr., notulist)
OVERIGE AANWEZIGEN:

CA. 25 LEDEN

DATUM VERGADERING:

27 JANUARI 2017

Locatie:

De Zeuve Lantaarns, Drunen

1. Opening door de voorzitter
Voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet de aanwezigen welkom.
Voor BC Drunen was 2016 een relatief rustig jaar. De club bestond dat jaar 45 jaar en
dat is gevierd met een lustrumfeest in De Zeuve Lantaarns in Drunen. Het was een
druk bezocht, geslaagd en gezellig feest. Ook de competitie ging goed. Het
jeugdteam U15-1 is zelfs overtuigend kampioen geworden! De andere teams hebben
ook goed gespeeld. Dit jaar is er ook veel aandacht besteed aan de PR door
publicaties en verslagen op verschillende sociale media. Hiervoor worden Tis, Kaylee,
Amy en Mark Hegge bedankt. Helaas levert deze goede aandacht nog geen nieuwe
aanwas in het ledental op.
Wederom heeft de vloer in de Vennezaal veel aandacht gehad. Wij zijn blijvend in
gesprek met de gemeente om dit punt onder de aandacht te houden.
2. Notulen vorige vergadering:
De notulen van de vorige vergadering wordt goedgekeurd, met dank aan Kim van
Loon.
3. Jaarverslag van secretaris en ledenadministratie
De verslagen van de secretaris en ledenadministratie worden gepresenteerd en zullen
worden gepubliceerd in de bijlage van deze notulen.

4. Jaarverslagen diverse commissies
De verslagen van het jeugdbestuur, en de seniorencompetitie worden gepresenteerd
en zullen worden gepubliceerd in de bijlage van deze notulen.
Recreantencompetitie (Leny de Vaan): De recreantencompetitie was nog niet geheel
afgerond, maar de teams doen het goed. Drunen 1 staat in de middenmoot en
Drunen 2 staat op een 5e plaats. Helaas is er een schrijnend damestekort. Leny doet
een oproep voor meer dames en vraagt of dit ook op de website en/of in de
shuttleflits kan komen.
Feestcommissie Na 5 jaar kon de feestcommissie bestaande uit Jeroen Kuijpers en
Bart Eskens eindelijk verslag doen van een daadwerkelijk feest. Op 15 oktober 2016
bestond BC Drunen 45 jaar. Exact op de oprichtingsdatum is een lustrumfeest
gehouden in De Zeuve Lantaarns in Drunen. Er was een grote opkomst en de sfeer
was erg goed. Het was een geslaagd en gezellig feest.
PR commissie (Kaylee en Amy): hij doet ´t. Dank voor de teamverslagen welke op de
website zijn gezet en alle verslagen op Drunen4You en Facebook. De berichten
worden erg veel bekeken, maar het levert helaas weinig nieuwe leden op. Ook de
shuttleflits (nieuwsbrief) wordt vaak gelezen.
Toernooicommissie (Martijn van Drongelen, Kaylee, Amy en Marian van Bokhoven):
Er zijn nog weinig aanmeldingen voor de competitiespelers. Voor de recreanten zijn al
wel veel aanmeldingen (circa 19). We hopen dat het een gezellige en sportieve dag
wordt.
5. Behandeling en vaststelling van de jaarstukken
Wij bedanken Mark voor de uitstekende jaarrekening en begroting die zijn opgesteld.
Toelichting op de jaarrekening en begroting zijn tijdens de jaarvergadering
ruimschoots aan de orde gekomen en worden hier niet verder toegelicht.
De kascommissie heeft de jaarrekening gecontroleerd. Angelé/Henriëtte: Wij hebben
geen onregelmatigheden kunnen vinden. De jaarrekening is goedgekeurd en het
bestuur is gedechargeerd.
6. Vaststelling contributies
Het bestuur oppert om de contributie voor alle leden over 2017 met € 0,50 te
verhogen. De trainingsgelden blijven gelijk.
Stemming:
Door meerderheid aangenomen (1 stem tegen).

7. vaststelling van de begroting
De begroting is unaniem goedgekeurd, met dank aan Mark.
8. Voorziening in vacatures
Er staat een vacatuur open voor de kascommissie, want Angele treedt af na de
maximale twee jaar. Ron neemt de functie van Angele over.
Michiel v/d Pot is aftredend ledenadministrateur. Mark Hegge wordt zijn opvolger.
Kim van Loon is aftredend secretaris. Martijn van Spaandonk wordt haar opvolger.
9. Bedankjes
Enkele leden en bestuursleden gaan na een aantal jaren afscheid van ons nemen en
worden bedankt voor hun inzet.


Kim van Loon: is aftredend secretaris (8 jaar) en heeft ook jarenlang
jeugdbegeleiding en begeleiding jeugdkamp gedaan.



Michiel van der Pot: is aftredend ledenadministrateur (7 jaar) en heeft
daarnaast jarenlang jeugdbegeleiding en organisatie jeugdkamp gedaan.



Ron Rijken: is al lang actief betrokken bij de jeugdbegeleiding (een tijd als
hoofd) en verzorgde hij lang samen met de trainer de jeugdtrainingen.



Marc de Vaan: heeft een tijdlang het barbeheer op zich genomen.

Het bestuur bedankt deze actieve en enthousiaste leden en vrijwilligers.
10.Rondvraag/ wat ter tafel komt
Zaal sporthal De Vennen
Allereerst wordt een brede discussie gevoerd over de staat van de sporthal en met
name de vloer in de zaal:
-

De veiligheid en hygiëne blijft een van de belangrijkste aandachtspunten van het
bestuur. Helaas is de situatie niet verbeterd sinds vorig jaar.

-

Voor wat betreft de schoonmaak is de afspraak dat de zaal 1x per week (op
woensdag) een ‘deep cleaning’ ondergaat. Dit moet de stroefheid van de vloer
waarborgen.

-

Geconcludeerd wordt dat de controle vanuit WML/Sportbedrijf niet goed is. Het
bestuur blijft hierop hameren bij de gemeente.

-

Het bestuur meldt dat de gemeente verantwoordelijk en aansprakelijk is voor
eventuele schade of kwetsuren indien de gemeente nalatig is gebleken.

Overige rondvraag
Ron: de trainer is per januari 2017 gestopt van trainen van zowel de senioren als de
jeugd. Er ontstaat een gat tot april-mei 2017. Ron hielp de trainer mee bij de jeugd,
maar vindt dit een te grote opgave om de trainingen geheel zelf op te pakken. Het is
belangrijk dat de jeugd wel enige vorm van training houdt, omdat er anders minder
animo is. De opkomst bij afwezigheid van de trainer is erg laag vanuit zowel de jeugd
als de senioren.
Reactie:
- Bart heeft inmiddels al weer 4 potentiële trainers benaderd, maar het zal lastig
worden om er een te vinden.
- Voorgesteld wordt om de jeugdgroep in de periode tot april-mei op te splitsen,
waarbij de spelers van U15 bij de seniorengroep worden ingedeeld en de spelers
van U13 in de trainingsgroep van Tis plaatsnemen. Zodoende zijn de groepen
voldoende groot ook zonder trainer.
Peter van Rooijen: ik als nieuwe recreant heb behoefte aan een ‘beginnerstraining’.
Kan dit geregeld worden?
Reactie:
- Dit is inderdaad al eerder aangekaart en er zijn in totaal 5 recreanten die hier
interesse in hebben.
- Er zal gestart worden in februari met een training verzorgd door Bregje van Dijk
en Bart Eskens.
- Er zal een extra oproep gedaan worden op de website / in de shuttleflits.
Lenie: een tip voor de ledenadministratie. Bij nieuwe spelers die komen proefspelen
ervaart zij dat deze niet door de ledenadministratie worden benaderd na hun
proefavond. De ledenadministratie zou moeten terugkoppelen.
Reactie:
- De ledenadministratie doet dit in principe bij alle proefspelers, maar zal hier extra
aandacht aan geven.
- De zaalbegeleiders (en natuurlijk ook de gewone leden) van de speelgroepen
waarop de proefspelers komen spelen hebben de taak om deze nieuwe spelers op
te vangen en te begeleiden. De zaalbegeleiders zouden ook de gegevens (tel.nr. /
e-mail) van de proefspelers moeten opvragen en doorspelen aan de ledenadm.
De opkomst op de dinsdagavond bij de recreanten is zeer laag. Kunnen groepen niet
samengevoegd worden?
Reactie:
- Het bestuur zal vragen of er animo is om de groepen samen te voegen.
- In principe is ieder lid vrij om zelf een speelavond te kiezen. Dus indien men op
dinsdag niet kan, kan men op woensdag meespelen. Het bestuur zal dit principe
communiceren.
Tis: vorig jaar is er een gezelligheidstoernooi georganiseerd tussen de recreanten en de
competitiespelers. Dit was een toernooi en het was gezellig. Krijgt dat initiatief in 2017
nog navolging?
Reactie:
- Bart Eskens en Bregje van Dijk zullen dit voor 2017 weer opganiseren.

11.Sluiting: 21:40

