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Van de voorzitter
Hier de eerste ‘Buitenkant Lijn’ van dit jaar. Iedereen is weer enthousiast
begonnen met badmintonnen in 2014.
Na een succesvol ‘Open huis’ is de club een aantal nieuwe leden rijker.
Hierbij wil ik ze van harte welkom heten!
Wat mij wel zorgen baat is dat er bijna hetzelfde aantal leden is af gegaan.
Per saldo heeft het ons dus niet veel opgeleverd! Wij, als bestuur, proberen
er van alles aan te doen om meer leden te krijgen. Indien er leden zijn die
mee willen denken, kunnen ze naar het bestuur komen!
In december 2013 hebben wij meegedaan met de Deka-actier. Dit heeft ons
aardig wat opgeleverd. In deze ‘Buitenkant Lijn’ lezen jullie daar meer
over.
Momenteel zijn we druk bezig een blijvende oplossing te vinden voor onze
6 jeugdleden. Onze 4 begeleiders, Jan van Essen, Frederike, Marco en
Henk hebben nu een jaar de jeugd opgevangen. Dit was een tijdelijke
oplossing. Aangezien er nog geen aanwas is en we nog geen nieuwe
begeleider hebben, naderen we een kritiek punt waarbij we moeten
overwegen of we moeten doorgaan met de jeugd of niet. We zitten nog in
een vroeg stadium, maar we hopen op een geschikte uitkomst. Misschien
kunnen we daar iets meer over vertellen in de ALV.
Zoals jullie misschien weten komt BC’70 De Veluwe op 3
woensdagavonden competitie spelen. Dit i.v.m. deelname aan de Carlton
GT Cup. Dit is een toernooi voor alle teams in Nederland die in de
bondscompetitie spelen. Eerst worden er voorrondes gehouden. Die worden
op 5, 19 februari en 19 maart gespeeld. Van BC ’70 De Veluwe zullen er 2
teams deelnemen. In team 1 spelen o.a Frederike en Brian. Een beetje BC
Epe talent dus!!
De finale wordt gehouden op 24 mei in de PWA sporthal in Epe. Indien
jullie de mogelijkheid hebben, neem eens een kijkje. Er worden de kwart,
halve en de finales gespeeld.
De beste 8 teams van Nederland spelen dan.

24 Mei 2014 Finale!
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Dan wil ik jullie allemaal oproepen om naar de ALV te komen. Die is dit
jaar op 26 februari.
Ik hoop dat er veel leden komen, omdat er belangrijke zaken de revue
passeren. De notulen staan verderop in ‘Buitenkant Lijn’ en de agenda
volgt nog.
Het is misschien wel vroeg, maar het toernooi der toernooien is er weer:
Het 3e STATLER & WALDORF toernooi

Dit zal op 10 mei plaats vinden en iedereen kan hieraan meedoen.
Er worden de volgende wedstrijden gespeeld.

Heren Dubbel

Dames Dubbel

Mixed Dubbel
De indeling van wie met wie speelt, wordt door ons bepaald.
Er wordt volgens een poule systeem gespeeld.
Jullie worden op de hoogte gehouden via onze website en door formulieren
die op ons labelbord komen te hangen. Wordt vervolg!
Ik wens jullie allen nog een leuk, sportief en mooi seizoen toe.
DENK AAN DE ALV OP 26 FEBRUARI!!!!
Jan Bosman
Voorzitter
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Van de secretaris
Ledenvergadering
We bereiden ons voor op de Algemene Ledenvergadering van 26 februari
2014. Voor mij is dat de eerste keer. Het verslag van de vorige ALV is nog
door Marco gemaakt. Waarvoor hartelijk dank!
Jullie vinden dat verslag elders in dit nummer. Tevens wordt het ook per
e-mail naar alle leden verzonden, samen met de uitnodiging en agenda.
Jullie zijn allemaal hartelijk welkom op de ledenvergadering . Deze begint
om 19.30 uur en wordt gehouden in het Sportcafé van de PWA-hal.
Leden
Opnieuw hebben een aantal nieuwe spelers mogen begroeten. Ze hebben
zich nog niet allemaal als definitief lid aangemeld, maar we verwachten
dat ze dat zeker gaan doen.
Uiteraard mogen er nog meer komen, dus we blijven actief nadenken over
wervingactiviteiten.
Neem gerust iemand uit je omgeving mee. Je weet hoe gezellig het is om
een avondje stevig shuttles van je af te slaan.
Website
Blijf kijken op de website www.badmintonepe.nl. Deze blijft zo actueel
mogelijk. Heb je info, die je er op kwijt wilt, mail dit dan naar
secretaris@badmintonepe.nl.
Datzelfde geldt voor Facebook: https://www.facebook.com/badmintonepe.
Kijk er rond, reageer op berichten, of plaats zelf iets, dat interessant kan
zijn voor de clubleden en kijkers.
Jacob Wubs
Secretaris

6

…surf ook eens naar onze facebook pagina
www.facebook.com/badmintonepe

7

8

…surf ook eens naar onze facebook pagina
www.facebook.com/badmintonepe

Van de competitieleidster
Alweer een competitieseizoen voorbij. Het was er voor team 1 eentje met
een spannende slotfase. Eens kijken hoe de teams het er vanaf gebracht
hebben.
Team 1 stond in de eindfase in de degradatiezone. Samen met Smash’76
(uit Harderwijk) en Bas Badminton (uit Biddinghuizen) was het de laatste
wedstrijden punten scoren om van plaats nummer 7 te komen. Op plaats 8
stond Heerde die al zeker was van degradatie. Extra pech was de uitval
van Maarten door een blinde darmontsteking. Hij mocht 6 weken niet
spelen. Het team heeft zich echter met goed spel en veel
doorzettingsvermogen weten te handhaven in de 1e klasse. Geheel op eigen
kracht en met het eigen team (wat veel tegenstanders niet kunnen
zeggen)zijn ze uiteindelijk op een 5e plaats geëindigd! Goed gedaan!
Ook team 2 is geëindigd op een 5e plaats.
De laatste 2 wedstrijden zijn er flink wat
punten verloren gegaan. Dit in
tegenstelling tot de rest van de
competitie. Het is echter wel te verklaren
als je tegen de nummer 1 Appoldro (uit
Apeldoorn) en nummer 2 ’t Pluumke (uit
Lent) moet spelen. Zij zijn dan ook
duidelijke poulewinnaars geworden.
Echter team 2 heeft het dit jaar prima
gedaan. Uitslagen als 5-3 en 4-4 zijn echt een verbetering m.b.t. vorig jaar!
Toppie!
Het herenteam kende een wat moeilijker seizoen. Na de promotie van
vorig jaar bleken dit jaar de tegenstanders toch net een maatje te groot.
Daarbij waren er veel wisselingen binnen het team! Op dit niveau werkt
het niet als je niet op mekaar bent ingespeeld. Zij gaan dus weer een
stapje terug en zullen weer uitkomen in de ”Mannen 2e klasse”.
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De invallers Remy, Siebren, Erwin en Sonja wil ik namens de
competitiespelers, bedanken voor hun inzet!
Van veel competitiespelers mag het seizoen wel wat langer duren. Ben je
net op dreef en in een lekker speelritme, stopt de competitie! Wil je echter
nog lekker spelen, dan kun je je altijd inschrijven voor een toernooi!!
Vòòr 1 april zal bij de bond weer het aantal teams
doorgegeven moeten zijn. Komende maanden zal dit
uitgezocht worden. Er vinden gesprekken plaats met
de competitiespelers, andere leden kunnen zich gaan
aanmelden …..
Kortom: werk aan de winkel!
Belinda Hendriks
Competitieleidster
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Notulen ALV BC Epe - 27 februari 2013
Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
Totaal zijn 17 leden aanwezig. Met kennisgeving afwezig: Alfred
Tekelenburg, Erwin van Huffelen en Marc de Joode.
Notulen ALV 2012
De notulen van de ALV afgelopen jaar worden goedgekeurd. De notulist
wordt bedankt.
Jaarverslagen van de secretaris en de competitieleidster
Zowel het jaarverslag van de competitieleidster en secretaris stonden in de
laatste BuitenkantLijn. Beide verslagen worden door de vergadering
goedgekeurd. Belinda geeft nog even een korte samenvatting. Herenteam
is kampioen geworden en gaat promoveren. Proficiat!
Verslag van de kascommissie
Alfred en Maarten waren aan de beurt om een kijkje te nemen in de
financiële boeken van onze vereniging. De plaatsvervangend
penningmeester Jan Bosman had zijn best gedaan om onze boeken in orde
te brengen. Maarten geeft aan (ook namens Alfred) dat ze de financiën
prima beheerd hadden aangetroffen. De penningmeester wordt bedankt
voor zijn inzet. Decharge is hierbij verleend. Alfred en Geert zullen
volgend jaar de boeken opnieuw onderwerpen aan een kritische blik.
Frederike Hendriks zal indien nodig als reserve inspringen.
Verslag financiën en de begroting voor 2013
Erwin had afgelopen jaar aangegeven penningmeester te willen worden,
maar gaande weg het jaar heeft hij aangegeven hier, gezien de drukte op
zijn werk, geen tijd voor te hebben. Jan Bosman heeft dit stokje naast zijn
functie als voorzitter tijdelijk van hem overgenomen. Plaatsvervangend
penningmeester Jan geeft een toelichting op het verslag en de begroting
voor komend jaar.
Verwacht wordt dat de Badmintonbond komende jaren met hogere
rekeningen zal komen aangezien de subsidiekraan dicht is gedraaid. De
bondscontributie voor komend seizoen is door de Nederlandse Badminton
Bond vastgesteld op € 2,15 per maand voor de senioren en € 1,55 voor de
junioren (een kleine verhoging dus). De aanwezigen hebben verder geen
vragen en opmerkingen.
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Het labelbord is weer terug. Daarnaast gaan we een proef doen met 2/3
zaal. Tevens training 1e en 2e groep samenvoegen van 20.00-21.00.
Toelichting waarom. Vergadering gaat akkoord.
Ledenaantal/ toekomst
Ledenaantal is kritisch. Momenteel diverse activiteiten georganiseerd.
Huidige tijd is het lastig voor verenigingen. Toch moeten we dus des te
meer ons best doen om leden te werven en behouden.
Vacatures penningmeester en secretaris
Nadat Jan aan had gegeven dat we op zoek zijn naar een nieuwe
penningmeester, zei Henk Daggert dat hij dit wel ziet zitten, mits er ook
een nieuwe secretaris gevonden zou worden. Laat het nu zo zijn dat Jakob
Wubs 14 dagen voor deze ALV al had aangegeven graag secretaris te
willen worden….
De vergadering gaat akkoord met beide heren als nieuwe bestuursleden.
Henk en Jakob worden bedankt voor hun interesse in deze functie en hen
wordt veel succes gewenst de komende tijd.
Rondvraag
Zaterdagmiddag 13 april 13.00-18.00 uur + aansluitend gezellig eten, het
Stattler&Waldorf toernooi!! Niet vergeten!!!
De kampioenen (herenteam) wordt in het zonnetje gezet voor hun
prestatie. Bloemetje!!!!!!!
Brief van badmintonbond dat er geen 5e klasse komt, waardoor het 2e
team NIET gaat degraderen. Mazzel…..
Sluiting
Jan Bosman bedankt een ieder voor hun komst en sluit de vergadering.
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Jarigen
Maart

Mei

16e Sonja van de Voort
25e Huyb Klooster
26e Sandy Stegeman
28e Erwin van Huffelen

6e Piet Timmer
14e Martha Hofmeyer-Waisapy
20e Henk Schoenman
24e Marjan Rouwenhorst

April
2e Marc Smit
13e Kaj Bossenbroek
16e Winston Nooteboom
23e Maartje van de Beek

Nieuwe leden
We heten een aantal nieuwe leden van harte welkom: Ania Blaszke,
Wim Vos, Maartje van de Beek, Jan ten Have, Gerhard Heersink,
Wim Sterken, Wilbert Sterken, allen bij de senioren, en Wouter Beunk bij
de junioren.
Als je een nieuw of ander emailadres hebt gekregen (door
bijvoorbeeld de aanleg van
glasvezel), wil je dit dan
doorgeven aan
ledenadministratie@badminton
epe.nl?
Marjan Rouwenhorst
Ledenadministratie
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Algemene info BC-Epe
En wie zijn wij dan wel?
‘Badmintonclub BC-Epe’ is een recreatieve badmintonvereniging met junioren seniorenspelers. De vereniging is in 1966 opgericht en staat ingeschreven
bij de Nederlandse Badminton Bond (NBB).

Wanneer spelen we?
Iedere woensdagavond hebben we de Prins Willem Alexander sporthal tot onze
beschikking van 19.00 tot 22.30 uur. De senioren mogen vanaf 20.00 spelen

Wat kost het?
Senioren 18 jaar en ouder €9,75 per maand. Junioren tot 18 jaar €5,50 per
maand. Wanneer 2 of meerdere gezinsleden lid zijn, betaalt het eerste
gezinslid de volledige contributie. De overige gezinsleden krijgen een korting
van €0,50 per maand. Bondscontributie wordt één keer per jaar geïnd; deze
wordt ieder jaar tijdens de ALV medegedeeld. Inschrijfformulieren zijn bij het
bestuur verkrijgbaar. Betaling vindt plaats via automatische incasso.

Competitie?
Ook hier zijn we actief in. Op het moment hebben we drie competitieteams,
waarvan twee mixed-teams en één herenteam.
Ook zijn we actief in de voorjaarscompetitie. Meedoen? Informeer hiervoor bij
Belinda Hendriks.

Training?
De senioren hebben de mogelijkheid om training te volgen. De training begint
om 20.00 en wordt verzorgd door Brian van der Wiel.

Afmelding?
In principe doen wij hier natuurlijk niet aan, maar als het écht niet anders
kan, dan dient uw afmelding minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk
worden door gegeven aan de ledenadministratie (Marjan Rouwenhorst).
E-mailen kan ook naar: ledenadministratie@badmintonepe.nl

Wijzigingen in je gegevens?
Verhuist? Nieuw telefoonnummer? Ander/nieuw e-mail adres? Alle
veranderingen van je gegevens graag zo snel mogelijk doorgeven aan
Marjan Rouwenhorst (ledenadministratie@badmintonepe.nl).
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