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NOTULEN JAARVERGADERING 

 

Aanwezig:   Bestuur: Luuk Fluitsma (voorzitter) 

     Mark Broekmans (penningmeester) 

      Martijn van Spaandonk (secretaris, notulist) 

      Bart Eskens (competitieleider) 

      Mark Hegge (ledenadministratie, aftredend) 

Overige aanwezigen:    ca. 25 leden 

Gemelde afwezigen:    Lenie de Vaan   Ben Inen 

     Amy Kouwenberg  Cees Vrolijk 

      Eefje van Eijck   Rob Bouten 

Datum Vergadering:    15 februari 2019 

Locatie:     De Zeuve Lantaarns, Drunen 

 

1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Notulen vorige vergadering:   

De notulen van de vorige vergadering wordt goedgekeurd, met dank aan Martijn van Spaandonk. 

 

3. Jaarverslag van secretaris en ledenadministratie 

De verslagen van de secretaris en de ledenadministratie worden gepresenteerd en zullen worden 

gepubliceerd in de bijlagen van deze notulen. 

 

4. Jaarverslagen diverse commissies 

De verslagen van het jeugdbestuur en de seniorencompetitie worden gepresenteerd en zullen worden 

gepubliceerd in de bijlagen van deze notulen.  

 

Jeugd 

Na het verslag van de jeugd heeft Annemarie Bok (moeder van jeugdlid) enkele opmerkingen en 

vragen: 

- Op 31 maart 2019 staat het kind-oudertoernooi op de planning. Op dit toernooi kunnen jeugdleden 

samen met een ouder (of grootouder, oom of tante) komen spelen. Annemarie stelt voor om op dit 

toernooi ook toe te staan dat seniorenleden met een kind (of kleinkind, neefje of nichtje) komen 

spelen. Zo zijn er waarschijnlijk meer spelers op het toernooi en brengt dit potentieel nieuwe leden 

naar de club. 

Het bestuur vindt dit een erg goed idee en zal dit initiatief zo snel mogelijk naar alle leden 

communiceren.  
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- Annemarie had de datum voor geplande jeugduitje (15 juni 2019) nog niet / pas laat doorgekregen 

en vraagt of dat voortaan eerder bekend gemaakt kan worden zodat ouders daar rekening mee 

kunnen houden.  

Het bestuur meldt dat het uitje in de jaarplanning is opgenomen en dat deze ieder jaar op de 

website wordt gepubliceerd. Deze is ook via de shuttleflits bij de leden onder de aandacht 

gebracht. 

Ook vraag Annemarie of voor dit soort zaken rekening gehouden kan worden met 

proefwerkweken. 

Het bestuur geeft aan hier in het vervolg aandacht aan te besteden. 

 

Recreantencompetitie 

Er deed dit jaar maar één team mee in de recreantencompetitie. Het eerste team heeft zich helaas 

terug moeten trekken omdat er een dame tekort was in dit team. Het tweede team speelt momenteel 

in de 4e klasse, en hebben op het moment van deze vergadering een wedstrijd in Oosterhout. Ze 

hebben 5 wedstrijden al gespeeld waarvan 3 gewonnen en 2 verloren. Ze staan nu 2e, maar hebben 

nog 5 wedstrijden te spelen, hopelijk kunnen ze dit niveau blijven houden. Eind mei 2019 is de 

competitie gereed. 

 

PR commissie (Kaylee en Amy) 

Kaylee meldt dat de website loopt en er daarnaast de shuttleflits (nieuwsbrief) is, die goed gelezen 

wordt. 

 

Annemarie Bok heeft twee opmerkingen met betrekking tot de PR: 

- Het e-mailadres van het bestuur is niet te vinden op de website. Daarnaast mist ze algemene 

gegevens over het bestuur (wie zitten erin en heeft welke functie). Dit is een gemis. 

Het bestuur meldt dat het mailadres wel op de website staat, maar erkent dat de informatie over 

het bestuur ontbreekt. Dit zal op de website opgenomen worden, zodat leden en aspirant leden 

kunnen zien bij wie ze terecht kunnen met vragen, opmerkingen en ideeën. 

- Annemarie vindt dat de website wel een opfleurbeurt en modernisatieslag kan gebruiken. Dit is 

uiteindelijk toch het visitekaartje van de club en nieuwe leden kijken hier op (zeker de jeugd). 

Andere clubs (bv. FST Waalwijk) hebben een nette website. 

Het bestuur is het eens met dit standpunt, maar meldt ook dat het hebben van een goede website 

ook afhangt van de input van de leden (foto's, verslagen, ik geef de pen door aan, etc.). Het 

bestuur vraagt aan de vergadering of er interesse is om de website een opfrisbeurt te geven. Er is 

geen interesse om dit vanuit de aanwezigen te doen. Geopperd wordt dat het wellicht een 

interessante opdracht voor een stagiair(e) is. Het bestuur zal een oproep aan de leden doen via 

de shuttleflits en onderzoeken wat de mogelijkheden en kosten zijn om dit via stage of 

professional te laten doen. Zodra er meer duidelijkheid is over de kosten zal dit eerst aan de leden 

worden voorgelegd. 
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5. Behandeling en vaststelling van de jaarstukken 

Wij bedanken Mark Broekmans voor de uitstekende jaarrekening en begroting die zijn opgesteld. Er 

zijn door de penningmeester twee punten onder de aandacht van de ledenvergadering gebracht:   

- Er is helaas een omissie geslopen in de reservering bij de gemeente van de zaal 'De Vennen' in 

februari t/m juli 2018. Per abuis is onze reservering verkeerd geïnterpreteerd door de gemeente 

en heeft het bestuur deze discrepantie pas opgemerkt bij het opstellen van de jaarrekening. 

Hoewel deze omissie in het voordeel van BC Drunen is, heeft het bestuur het juist geacht de 

gemeente hiervan op de hoogte te stellen. Geconcludeerd is dat deze kosten in het boekjaar 2019 

alsnog in rekening zullen worden gebracht. De ledenvergadering heeft hierop geen bezwaar. 

- Tot onze spijt hebben wij moeten constateren dat de contributie voor juni 2018 per abuis niet bij 

de leden geïnd is. Dit heeft te maken met grote drukte bij onze penningmeester (privé en werk). 

Het bestuur heeft besloten om deze contributie niet meer bij de leden in rekening te brengen. De 

ledenvergadering heeft hierop geen bezwaar.  

 

Annemarie Bok vraagt of we niet mee kunnen doen aan de spaaractie van de Rabobank. Het bestuur 

meldt dat we daar niet aan mee doen omdat wij niet bij deze bank zitten, maar bij ABN Amro. Het 

bestuur zal onderzoeken of de kosten en rompslomp van een overstap naar de Rabobank in 

verhouding staan tot de mogelijke baten uit deze spaaractie. 

 

Peter Bergmans merkt op dat de incasso van de contributie soms meerdere maanden in één keer 

bevatte. Zoals eerder aangegeven heeft dit te maken met grote drukte bij de penningmeester, 

waarvoor excuses. Peter vraagt of dit niet te automatiseren is. Het bestuur geeft aan dat toch iedere 

maand de actuele ledenadministratie gekoppeld moet worden aan de inning van contributie. 

Automatiseren is niet mogelijk buiten hetgeen nu al geautomatiseerd gebeurt. 

 

Verdere 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. Ron/Angele: Wij hebben geen 

onregelmatigheden kunnen vinden. De jaarrekening is goedgekeurd en het bestuur is gedechargeerd.  

 

 
6. Vaststelling contributies 

Het bestuur legt de vergadering twee begrotingsvarianten voor: een waarbij de contributie voor 2019 

gelijk blijft en een waarbij de contributie met € 2,- per lid omlaag gaat. De trainingsgelden blijven in 

beide varianten gelijk. 

 

Stemming:  

De meerderheid stemt voor het behoud van contributie en dus tegen verlaging (5 stemmen tegen). De 

contributie blijft daarmee gelijk aan die van 2018. 
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7. vaststelling van de begroting 

De begroting is unaniem goedgekeurd, met dank aan Mark Broekmans. 

 

8. Voorziening in vacatures  

Kascommissie 

Er staat een vacature open voor de kascommissie, want Ron treedt af na de maximale twee jaar. 

Henriëtte neemt de functie van hem over.  

 

Vacatures bestuur 

Mark Hegge (ledenadministratie) stopt na de ledenvergadering als bestuurslid. Jeroen Kuijpers heeft 

zich beschikbaar gesteld om zijn taken over te nemen. Daarnaast is eerder al gecommuniceerd naar 

alle leden dat dringend aanvulling vanuit de recreantengroep nodig is. Johan Koot heeft zich hiervoor 

beschikbaar gesteld.  

De voorzitter maakt tijdens de vergadering alle aanwezigen bekend dat het voltallige zittende bestuur 

besloten heeft per 1 januari 2020 te willen stoppen met hun bestuursfunctie. Ook Jeroen Kuijpers 

heeft aangegeven in dat geval ook per 1 januari 2020 te stoppen. Wij zijn dus per direct op zoek naar 

een volledig nieuw bestuur. Het bestuur vraagt de vergadering naar hun mening en toekomstvisie voor 

de club. De volgende ideeën en opmerkingen zijn besproken: 

- idee: er is een vrijwilligerssteunpunt bij de gemeente die mogelijk kan helpen. Duidelijk wordt dat 

de aanwezigen het liefst mensen met binding met de club als bestuurders hebben in plaats van 

iemand van buiten. Desalniettemin is het een goed idee om het steunpunt in te lichten over onze 

zoektocht. Het bestuur zal dit meenemen in de voortgang. 

- idee: alle leden van dit besluit op de hoogte stellen en een oproep doen tot aanmelding. Dit naast 

de reguliere notulen van de ledenvergadering. Daarnaast deze zoektocht als bestuur bespreken 

met de afzonderlijke speelgroepen. Het bestuur vindt dit een goed idee en zal dat doen. 

- idee: veel mensen weten niet wat de verschillende bestuurstaken precies inhouden en hoeveel tijd 

ze kosten. Daarom het idee om per functie een heldere functieomschrijving op te stellen. Dit vindt 

het bestuur uiteraard een goed idee en zal dat doen om potentiële kandidaten goed in te lichten. 

- vraag: hoeveel vergaderingen zijn er vanuit het bestuur? 

Er zijn 5 bestuursvergaderingen en 1 algemene ledenvergadering. Verder wordt veel via e-mail en 

app besproken. 

- vraag: hoeveel leden moeten er minimaal in het bestuur zitten? 

De statuten verplichten minimaal 3 bestuursleden: een voorzitter, een penningmeester en een 

secretaris. Dit mag worden aangevuld met algemene bestuursleden. Er hoeft geen oneven aantal 

bestuurders te zijn. 

- vraag van Ron: betekent dit ook dat het huidige bestuur stopt met competitiespelen?  

De uitnodiging voor de volgende competitie wordt eind februari / begin maart verstuurd. Daarna is 

duidelijk welke spelers zich hebben aangemeld en kunnen, zoals ieder jaar, de teams worden 

samengesteld. 
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- opmerking: het voltallige bestuur zal opstappen. Het is wel lastig om een heel bestuur in één keer 

te vervangen.  

Daar is het huidige bestuur zich van bewust. Gelukkig hebben we hier nog een jaar de tijd voor en 

kunnen we beschikbaar gestelde bestuursleden gedurende het jaar 'inwerken' en zaken 

overdragen.  

 

Ledenadministratie 

Mark Hegge is aftredend ledenadministrateur. Jeroen Kuijpers wordt door de vergadering unaniem 

aangenomen als zijn opvolger. Het bestuur heet Jeroen van harte welkom! 

 

Algemeen bestuurslid 

Johan Koot heeft zich beschikbaar gesteld als algemeen bestuurslid. Hij wordt door de vergadering 

unaniem aangenomen. Het bestuur heeft Johan van harte welkom! 

 

9. Rondvraag/ wat ter tafel komt 

Truus:  

De maandagmiddaggroep wil graag gele kunststof shuttles omdat de witte niet te zien zijn tegen de 

witte afscheiding in de zaal. Het bestuur gaat dit regelen. 

 

Marian: 

13 april 2019 is er weer een recreantentoernooi. Hierbij de oproep om mee te doen! 

 

Jan van Drongelen: 

Jan vraagt of nieuwe leden zich melden bij het bestuur voordat ze komen proefspelen. Het bestuur 

antwoord dat dat in principe gebeurt via de ledenadministratie, maar dat het weleens kan voorkomen 

dat iemand zonder het te melden verschijnt op een speelavond. Het bestuur verwacht ook dan dat 

deze mensen goed opgevangen worden en dat de zaalbegeleider van deze avond bij het bestuur 

melding maakt van de proefspeler. Het bestuur vraagt de zaalbegeleiders dan naam, telefoonnummer 

en e-mailadres van deze persoon te vragen en aan het bestuur door te geven. 

 

10. Sluiting door de voorzitter 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:10 uur 

  
 



Verslag voorzitter 

 

Nu zijn we toe aan het agendapunt om meerdere vacatures bij ons in het bestuur te gaan vullen. 

Voor we met dat punt gaan beginnen, wil ik echter wel wat meer achtergrond informatie geven over 

de huidige situatie en over de toekomst visie van het huidig bestuur. 

Zoals we al eerder via de shuttleflits hebben gecommuniceerd heeft Mark Hegge aangegeven te 

willen stoppen met de ledenadministratie. We zijn op zoek gegaan naar een nieuw bestuurslid en 

hebben Jeroen Kuipers bereid gevonden om ons hier mee te komen helpen. Daarnaast hebben we 

later ook een vacature rondgestuurd voor algemeen bestuurslid, waarvoor we dan specifiek een 

recreant zoeken. Dit om de belangen van de recreanten te kunnen vertegenwoordigen bij de 

bestuursvergaderingen, maar ook omdat momenteel het bestuur volledig uit de competitiegroep 

bestaat, terwijl deze slechts 10% van de totale club vertegenwoordigt. Voor deze vacature heeft 

Johan Koot zich aangemeld. 

Bij de meest recente bestuursvergadering hebben we echter ook besproken hoe lang de huidige 

bestuursleden nog van plan zijn om hun bestuursfunctie te vervullen, zeker ook met het oog op de 

steeds verder wegzakkende competitiegroep en thuissituaties die ook veel tijd vergen. Pratenderwijs 

kwamen we er toen eigenlijk achter dat we volgend jaar allemaal willen stoppen en er dan dus een 

volledig nieuw bestuur zal moeten staan. Uiteraard hebben we dit ook gemeld aan Jeroen en Johan. 

Jeroen heeft ons al laten weten om in dat geval ook volgend jaar te zullen stoppen met ons. Johan 

daarentegen heeft aangegeven wel open te staan om langere tijd in het bestuur te zitten. 

Vandaar dan bij deze ook onze dringende oproep naar met name de recreanten om het komend jaar 

serieus te gaan overwegen om zitting te nemen in het bestuur, aangezien zij een stabiele basis 

vormen van onze vereniging, terwijl de competitiegroep elk jaar verder terugloopt. Uiteraard zullen 

we ons het komende jaar gaan focussen op het zoeken van nieuwe kandidaten, maar daarnaast 

zullen we ook onderzoeken wat de consequenties wanneer we geen nieuwe bestuursleden kunnen 

vinden en welke scenario’s en alternatieven er in dat geval nog mogelijk zijn.  

Nu we dit besproken hebben, zijn we benieuwd naar jullie mening hierover. Hoe zien jullie de 

toekomst van de club voor je? Zijn jullie misschien zelf geinteresseerd in een bestuursfunctie, of 

hebben jullie goede ideeën voor hoe we aan nieuwe bestuursleden kunnen komen?  
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Verslag secretaris - jaarvergadering 15 februari 2019 

 

 

Huisvesting 

Het onderhoud van de Vennenzaal blijft een aandachtspunt voor het bestuur. Helaas komt het nog 

steeds voor dat de zaal ijskoud is of te glad. Wij hebben hierover regelmatig contact met de gemeente. 

Klachten vanuit de leden geven wij direct aan de gemeente door. In de zaal hangt sinds kort het 

telefoonnummer van de noodservice dat eenieder kan bellen als er problemen met de zaal zijn die 

direct opgelost moeten worden (met name de temperatuur). Wij blijven de gemeente scherp houden 

en aanspreken op gebreken. 

 

Website en shuttleflits 

Wij proberen iedere twee maanden de 'shuttleflits' naar alle leden te sturen om jullie op de hoogte te 

houden van wat er allemaal speelt in onze vereniging. Begin dit jaar heeft Tis dit nog mee verzorgd en 

nu hebben Evie en Niels dit overgenomen. Ze doen dit heel goed en netjes en wij zijn blij met hun 

hulp! Wij als bestuur proberen deze nieuwsbrief steeds te vullen en soms krijgen we ook berichten van 

andere leden. Meer input van alle andere leden is natuurlijk van harte welkom. 

 

Privacy 

Begin 2018 is ook de bekende AVG in werking getreden. Deze nieuwe privacywetgeving heeft ook 

voor onze club wat gevolgen gehad. Wij hebben veel moeten uitzoeken en een aantal dingen moeten 

regelen. Hiervan hebben wij jullie in het voorjaar al op de hoogte gebracht. Wij blijven ervoor zorgen 

dat jullie persoonlijke gegevens bij ons veilig opgeborgen zijn.  

 

Terugblik activiteiten 

Ook het afgelopen jaar is er weer van alles georganiseerd voor en door onze leden, zoals ook steeds 

in de shuttleflits gecommuniceerd: 

- Helaas hebben wij vorig jaar afscheid moeten nemen van Theo Velthuizen, 17 jaar lang onze 

voorzitter. Om hem niet te vergeten hebben we de wisseltroffee van de clubkampioenschappen 

naar hem vernoemd! Op 4 februari 2018 is deze voor de eerste keer uitgereikt aan Kaylee Klerx 

en Bart Eskens. Zondag 17 februari 2019 zal hij weer uitgereikt worden. Jullie zijn van harte 

uitgenodigd om de spelers aan te moedigen! 

- De Grote Clubactie is weer geweest, waarbij onze trouwe leden een mooi aantal loten heeft 

verkocht: 70 stuks in totaal, waarvan de helft door onze jeugd. Volgend jaar hopelijk nog meer! 

- Onze jeugdleden hebben afgelopen jaar in overleg geen uitje gehad. Dit hebben gedaan zodat ze 

dit jaar een extra leuk uitje kunnen hebben! Toine zal het uitje zoals ieder jaar regelen en daar zijn 

wij heel blij mee.  
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Vrijwilligers 

Een club als BC Drunen draait volledig met de hulp van vrijwilligers. Afgelopen jaar hebben zij zich 

weer volop ingezet voor de vereniging en daar zijn wij ze dankbaar voor. Om ze te bedanken zijn ze 

getrakteerd op een lekker buffet en een drankje bij de Drie Linden in Giersbergen. Ook de aanhang 

was hierbij van harte welkom. Om ook komend jaar weer aan al jullie wensen te kunnen te voldoen 

hopen we dat de vrijwilligers zich blijven inzetten voor de club. Ook anderen mogen zich natuurlijk 

aanmelden om iets op te pakken voor de vereniging. Alle hulp is welkom! 

 

 



Jeugd 

Mijn dank aan Toine Brok en Dennis Vermond waren er het afgelopen seizoen de volgende 
activiteiten voor de jeugd: 
  

 In februari waren de jeugdkampioenschappen. 
Helaas waren er veel afzeggingen op het laatste moment. Om teleurstellingen te 
voorkomen is dit toernooi met maar 6 deelnemers toch doorgegaan. 
Gelukkig zijn er dit jaar veel meer deelnemers, zodat we er een echt mooi toernooi van 
kunnen maken. Aankomende zondag zal dit plaatsvinden, gelijktijdig met de senioren 
clubkampioenschappen. 

  

 In maart was het kind ouder toernooi. Met 10 koppels was dit een leuk en gezellig 
toernooi, waar de ouders onderling het elkaar zeer lastig hebben gemaakt. Menig ouder 
zal de volgende dag wel spierpijn hebben gehad. 

  

 Eind april heeft BC Drunen ook meegedaan aan de koningsspelen van de basisscholen in 
de gemeente Heusden. Dit was een goede reclame voor onze vereniging, want veel 
kinderen weten niet eens wat echt badmintonspelen inhoud. 
Tijdens deze dag hebben de kinderen dmv verschillende spelletjes kennis gemaakt met 
de sport badminton. Het werd voor iedereen na deze dag duidelijk dat badminton meer 
is dan alleen een camping sport is. 

  

 Ook doen wij als BC Drunen ieder jaar mee aan de jeugdvakantievreugd van de 
gemeente Heusden. 
Deze week is bedoeld om jonge kinderen niet alleen bezig te houden in de vakantie, 
maar ook om ze kennis te laten maken met allerlei sporten en verenigingen. Al enkele 
jaren houden we hier enkele nieuwe jeugdleden aan over. Soms meteen, maar vaak ook 
na enkele maanden. 

  



Competitie 

Laat ik allereerst beginnen met de training, want hier zou de basis gelegd moeten worden voor een 

succesvolle  competitie. Niels Veenstra was dit jaar voor het tweede jaar op rij onze trainer. Wij 

mogen trots zijn dat wij als BC Drunen de nummer 5 van Nederland als onze trainer hebben.  De 

jeugd komt dan ook fanatiek elke week op dinsdagavond van 18.30u tot 19.30u trainen. De groep bij 

de jeugd is heel groot en gelukkig krijgt Niels dan ook ondersteuning tijdens de training van Ron 

Rijken en Peter Bergmans. De senioren training is van 1930 en 2030 en hier is opkomst het afgelopen 

jaar helaas wat minder geweest. We zijn nu bezig om te kijken of we Niels volgend jaar weer vast 

kunnen leggen. 

Competitie 

Dit jaar hadden we 3 teams in de competitie, dit is 1 team minder dan vorig jaar. 

 1 mix team 

 1 heren team 

 1 jeugd  

 

Team 1 heeft zich voorafgaand aan de competitie helaasterug moeten trekken uit de 4de divisie. Door 

opzeggingen en zwangerschappen hadden we te weinig dames. 

Uiteindelijk kwam dit wel goed uit voor het herenteam, want de heren konden doorgeschoven 

worden naar het herenteam. Dit was bleek ook hard nodig, want Bert Berenpas raakte voorafgaand 

aan het seizoen ernstig geblesseerd en heeft zijn badminton carrière helaas moeten beëindigen. Het 

team is uiteindelijk op een 4de plaats in de competitie terecht gekomen. 

Team 2 is overgekomen vanuit de jeugd en heeft dit jaar in de 8ste divisie gespeeld. Ze konden 

uitstekend meedraaien in deze competitie en staan dan ook op een verdienstelijke 4de plaats. Dit kan 

met nog 1 inhaal wedstrijd te gaan nog een derde plaats worden. 

Het jeugdteam heeft dit jaar in de U13 klasse gespeeld, net als vorig jaar. Waar ze vorig jaar nog alles 

dik verloren, hebben ze het afgelopen seizoen een stuk beter gedaan. Ze zijn met 5 overwinningen 

6de geworden  

Hopelijk wordt volgend seizoen weer succesvol met hopelijk meer teams. Vanaf nu kunnen jullie je 

weer opgeven voor de competitie van 2019-2020. Ik zal aankomende week de uitnodigingen hiervoor 

versturen. 

 

 

 

 
 



Verslag midweekwedstrijd. 

 

Er is momenteel 1 team dat de midweekwedstrijden bij de recreanten speelt. 

Het 1ste team heeft zich helaas terug moeten trekken omdat er een dame tekort was in dit team. 

Het 2de team speelt momenteel in de 4e klasse, en hebben op dit moment een wedstrijd in 

Oosterhout. 

Ze hebben 5 wedstrijden al gespeeld waarvan 3 gewonnen en 2 verloren. 

Ze staan nu 2e,maar hebben nog 5 wedstrijden te spelen, hopelijk kunnen ze dit niveau blijven 

houden.  

Eind mei moeten ze klaar zijn en kan ik dan pas, mits alle verenigingen de uitslagen invullen, het 

eindresultaat aan jullie doorgeven. 

 

 



 

Verslag ledenadministratie 2018 
14-2-2018 

 
Het aantal leden is afgelopen jaar nagenoeg gelijk gebleven.  
Op 31 december 2017 hadden wij 115 leden en op 31 december 2018 waren dit er 114. 
Hiervan zijn 94 senioren (94 vorig jaar) en 20 junioren (21 vorig jaar). Wij hebben in totaal 
dus 1 lid minder dan vorig jaar. 
 
De donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur is momenteel de grootste groep met 31 leden. 
In de andere groepen zitten een stuk minder leden en daar is nog genoeg ruimte. 
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