
Shuttlenieuws januari 2019 
 
Gelukkig nieuwjaar! 

 
 
 

Voor iedereen de beste wensen en een sportief 2019 
toegewenst! 

 
 
 

 
Nieuwe leden 
We verwelkomen de nieuwe leden: 
Caroline van der Mooren - Recreanten Maandagmiddag 
Henriette Beerens - Recreanten Maandagmiddag 
Diny Roestenburg - Recreanten Maandagmiddag 
 
Competitie update 
Wij zijn nu halverwege de competitie van dit seizoen, hierbij even een update. 
 
Heren 1 
Het herenteam zou dit jaar bestaan uit 6 heren. Naast de vaste kern bestaande uit  
Ron, Bert, Wim en Martijn zijn Bart en Luuk bij dit team gekomen. Helaas raakte Bert ernstig 
geblesseerd voordat het seizoen begon en is er met 5 heren aan het seizoen begonnen. 
Het team heeft nu 6 wedstrijden gespeeld waarvan er 4 wedstrijden gewonnen zijn en 2 
verloren. Heren 1 staat momenteel op de vierde plaats, maar de top 3 staat heel dichtbij. 
 
Team 2 
Ons hoogste mix team speelt dit jaar voor het eerst in de senioren competitie, namelijk in de 
8ste divisie. Niels, Luca, Evie en Daniëlle doen dit niet onverdienstelijk met 3 overwinningen, 
1 gelijkspel en 4 nederlagen. Momenteel is dit team terug te vinden op de 3de plek. 
 
U13 team 
Ons enige jeugdteam speelt in de u13 klasse. Laurence, Jannick, Tristan, Anniek, Mila en 
Frieke spelen een goed seizoen en staan met 3 overwinningen en 5 nederlagen op een 6de 
plek. Ze spelen veel spannende wedstrijden en dit hebben in vergelijking met vorig seizoen 
een enorme stap gemaakt. 
 
Grote clubactie  
Ook dit jaar hebben we weer deelgenomen aan de grote clubactie. Dankzij onze jeugdleden 

en zaalbegeleiders hebben we dit jaar 70 loten kunnen verkopen, dank jullie wel! 

De uitslag is inmiddels bekend, dus als je zelf een lot hebt gekocht, kun je de uitslag 

controleren op www.clubactie.nl. 

 

http://www.clubactie.nl/


Vooraankondiging algemene ledenvergadering  
Op vrijdag 15 februari staat de jaarlijkse ledenvergadering weer op het programma. De 

vergadering wordt gehouden in café De Zeuve Lantaarns in Drunen, aanvang om 20:00 uur.  

Alle senioren leden en ouders van jeugdleden zijn welkom bij deze vergadering. Na de 

vergadering is er volop tijd om onder het genot van een drankje gezellig bij te kletsen met 

elkaar! Meer informatie, zoals de te bespreken agendapunten en hoe je jezelf kan opgeven, 

zullen op een later moment nog apart worden gecommuniceerd. 

 

Oproep-Oproep Oproep-Oproep Oproep-Oproep Oproep-Oproep Oproep-Oproep! 
BC Drunen is al jarenlang een prachtige badmintonvereniging met gezellige badmintonners 
op allerlei niveaus. Zo wordt er bijna elke doordeweekse dag recreatief gespeeld en is er 
altijd een fanatieke groep competitiespelers. Daarnaast geldt ook in de badminton natuurlijk 
dat de jeugd de toekomst heeft, dus er is ook een mooie groep met de jongste 
badmintonnertjes. In het afgelopen decennium is onze vereniging behoorlijk gekrompen, 
zowat gehalveerd. Maar de afgelopen jaren ligt het totale ledenaantal weer erg stabiel rond 
de 110.  
 
Wel is de groep competitiespelers steeds kleiner geworden, deze groep is nog maar zo'n 10% 
van de totale vereniging. Jullie clubbestuur bestaat op dit moment echter volledig uit 
competitiespelers. Dat baart het bestuur enigszins zorgen! De vertegenwoordiging van de 
belangen van alle spelers is hierdoor namelijk niet meer in evenwicht. Daarnaast is met dit 
eenzijdige bestuur de voortgang van de leiding aan deze mooie club in gevaar.  
 
Wij zoeken per 2019 dan ook dringend een gedreven recreatieve speler (m/v) als 
algemeen bestuurslid.  
 

 een belangrijke rol zal zijn om de belangen van de groep recreanten te 
vertegenwoordigen 

 je kunt af en toe wat kleine, behapbare taken te doen krijgen; dit zal niet veel tijd 
kosten 

 je vergadert circa 5 keer per jaar met de rest van het bestuur 
 je wordt ook geacht als bestuurder bij de algemene ledenvergadering in het begin van 

ieder jaar deel te nemen 
 
Het huidige bestuur hoopt dat alle leden van BC Drunen inzien dat een verrijking van het 
bestuur echt nodig is!  
 
Iedereen die zich geroepen voelt om zijn of haar club op deze manier te helpen, kan zich 
melden via clubbestuur@bcdrunen.nl. Ook als je op een andere manier een steentje wilt 
bijdragen horen wij dat graag! En uiteraard kun je ook met vragen of opmerkingen over deze 
oproep bij het bestuur terecht.  
 


