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Van de voorzitter
Hier is de eerste Buitenkant Lijn van het jaar 2015 met tevens de
aankondiging van de ALV op 11 februari 2015. Zoals jullie allemaal weten
is er veel gebeurd en gedaan zo aan het eind van 2014! Gesprekken
gevoerd met beide besturen, BC Epe en BC’70, over een mogelijke fusie
tussen de beide verenigingen in de gemeente Epe. Tijdens een SLV in
november is alles uitgelegd en na de vragen die de leden ons stelden
hebben wij goed gekeken naar de mogelijkheden om te fuseren. Via email
is er een stemming geweest en zoals jullie weten was het merendeel van
de leden tegen een fusie. Nu gaan we bekijken ‘wat verder te doen’?
Een aantal leden heeft ideeën en wij gaan daar mee aan de slag. We gaan
er van uit dat er een behoorlijk aantal nieuwe leden bij komt! Alleen met
geld redden wij het ook niet om de club te behouden! Het moet, vind ik
persoonlijk, ook gezellig, leuk en competitief zijn tussen de leden!

Zoals jullie weten komen er 2 teams van BC’70 spelen bij ons. Dit is i.v.m.
de VoorJaarsCompetitie (VJC).
Hierbij nogmaals de speeldata:
28-01-2015 herenteam
18-02-2015 herenteam
04-03-2015 herenteam

11-02-2015 mix team
08-04-2015 mix team
22-04-2015 mix team
Zij beginnen om 19.00 uur op de
middelste banen en gaan vanaf 20.00
uur naar het achterste banen in de
sporthal.
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Ook dit jaar heeft het bestuur van BC’70 ons gevraagd voor medewerking
i.v.m. de Carlton GT Cup. Wij hebben, als bestuur, hier mee ingestemd!
Dat betekent voor onze vereniging dat op 2 woensdagen (18 februari en 4
maart) voorrondes gespeeld zullen worden. De Carlton GT Cup is een
toernooi voor alle bondscompetitieteams van Nederland. Net als vorig jaar
doen o.a. Frederike en Brian hieraan mee. Op zaterdag 2 mei wordt de
finale gespeeld in de PWA sporthal in Epe. Daar komen de 8 beste teams
van Nederland in actie. Er worden dan kwart, halve en finales gespeeld.
Als je wilt weten hoe de top van Nederland speelt kom dan naar de
sporthal en geniet ervan! De toegang is GRATIS!!!!

Zaterdag 2 mei finale!!!!
Indien er genoeg leden mee doen zal
er een Statler & Waldorf toernooi
gespeeld worden! Vorig jaar ging het
niet door i.v.m. te weinig deelname.
Het wordt gehouden op zaterdag 14
maart.
maart Verdere informatie komt zo
spoedig mogelijk. Zet het alvast in de
agenda!!!!

Dan hebben wij op woensdag 11 februari weer onze jaarlijkse ALV! De
nieuwe statuten hebben jullie inmiddels gekregen als ook de agenda. Daar
willen wij het o.a. hebben over: hoe nu verder, contributie, evaluatie,
commissies e.d.!
Zet 11 februari in jullie agenda en kom allemaal!!!
Jan Bosman
Voorzitter
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Van de secretaris
In het afgelopen jaar hebben we aandacht gegeven aan twee bijzondere
zaken:
- Professionele trainers inzetten voor de jeugd;
- Onderzoek naar mogelijke fusie met BC'70.
Leonora van Werven en Dorien Spaan hebben zich beschikbaar gesteld om
de jeugd te gaan trainen. Op de ALV van 2014 heeft de vereniging hiermee
ingestemd. Het resultaat mag er zijn, want het aantal juniorleden is
gestegen van 6 naar 12. En we hopen natuurlijk van harte, dat deze trend
zich voortzet.
Dat verwachten we eigenlijk ook van het aantal senioren. We zijn als
bestuur in gesprek gegaan met BC'70 - op hun uitnodiging - om na te
denken over een mogelijke fusie. Dat heeft echter niet de ondersteuning
van onze leden gekregen en dat heeft het bestuur gerespecteerd.
Dat betekent wel, dat we met z'n allen moeten werken aan "actieve
ledenwerving". Want het aantal seniorleden blijft aan de te lage kant. In
het seizoen 2015 zullen we daar daadwerkelijk aan gaan werken.
In 2014 heeft het bestuur 7 keer vergaderd, wisselend bij de leden thuis.
Naast bovengenoemde punten zijn er geen bijzondere ontwikkelingen
geweest.
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We hebben de volgende activiteiten georganiseerd:
8 jan
Het Oliebollentoernooi.
15 jan
Open Huis. We hebben aandacht geven via Facebook en de
Schaapskooi. Toch viel de opkomst wat tegen.
10 mei
Het Waldorf & Stadler-tournooi. Helaas is dit vanwege te
weinig deelnemers niet doorgegaan.
17 jun
Afsluiting seizoen met de junioren. Martha en Jan zijn met
de jeugdleden naar 't Smallert geweest en hebben daar
kaarsen gemaakt.
21 juni
Afsluiting van het seizoen met de senioren. Op het terrein
van Brian is weer een spelletje speedminton gespeeld.
Daarna is de honger gestild met een heerlijk BBQ-buffet.
17 sep
Open Huis. Helaas is ook deze keer de belangstelling van
buitenaf zeer mager. We moeten toch gaan nadenken over
een effectievere manier van werven.
12 nov
Blackminton. Spelen in het donker met lichtgevende
attributen. Dat is een heel andere manier van
badmintonnen.
19 nov
Buitengewone Ledenvergadering. Georganiseerd vanwege de
plannen voor een fusie met BC'70.
Onze trainer Brian heeft de vorm van de trainingen iets aangepast aan de
wensen van de leden. Wat minder "rek- en strekoefeningen" en wat meer
technieken aanleren. En dat bevalt prima.
De training wordt gegeven van 20-21 uur voor alle liefhebbers.
In 2014 hebben we ook een nieuwe lay-out gekregen van de website. Toch
lijkt de trend dat er meer belangstelling is voor Facebook, dan voor een
website. Belangrijk is, dat we aan de (internet)weg blijven timmeren om
voortdurend onze vereniging te promoten. Voordeel van Facebook is, dat
de leden zelf actief anderen op de hoogte kunnen houden van onze
activiteiten.
Jacob Wubs
Secretaris
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Van de competitieleidster
Competitieseizoen 2014/2015 is net achter de rug. Hoe hebben de 3 teams
het er vanaf gebracht?
Team 1 had het pittig in de 1e klasse dit seizoen. Met Sonja en Dorien als
nieuwkomers werd er flink gestreden. Omdat Dorien nog steeds een
nasleep heeft van haar blessure, heeft Sonja toch bijna 100% gespeeld. Je
zag Sonja door deze regelmaat groeien!
De tegenstanders waren echter net een half maatje te groot. Ondanks vele
3-setters lukte het het team niet om genoeg punten binnen te halen met
degradatie als gevolg. Toch treurt het team niet. Ze hebben lekker
gespeeld en veel plezier gehad. Wie weet wat het ze volgend jaar brengt?!
Team 2 had het ook zwaar. Zware tegenstanders, maar ook zwaar door
uitval van Jan van Essen wegens ziekte. Zeker aan het eind kan het je dan
nekken. Je bent net lekker op elkaar ingespeeld en vervolgens moet je met
een invaller spelen. Dat is toch weer aftasten en wennen. Tegenstanders
als Deto en de Kantjils waren wel erg sterk!
Gelukkig staat bij team 2 plezier en leuk spelen voorop, dus ze treuren
niet om de een na laatste plek, maar gaan er volgend jaar in de 4e klasse
weer volop voor.
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Het herenteam had ook last van blessureleed. Frens ging halverwege de
competitie door zijn enkel en is ook nog steeds herstellende. Ze hebben het
toch prima gered met invallers en zijn geëindigd op een keurige 3e plaats.
Handhaving in de 2e klasse heren dus!
Alle invallers wil ik dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet!
Na 14 jaar competitieleidster te
zijn geweest, stop ik met deze
taak. Het is tijd voor een
nieuwkomer! Ik hoop dat er een
vrijwilliger opstaat om deze taak
over te nemen. Heb je vragen dan
kun je natuurlijk altijd een
beroep op me doen. Ik wil je
graag hulp en uitleg geven.
Dus WIE O WIE??????
WIE
Belinda Hendriks
Competitieleidster
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Jarigen
Februari
19e Robert van Schoonhoven
April
1e Gerhard Heersink
2e Marc Smit
16e Winston Nooteboom

Maart
1e Tom Demaret
5e Sonja van de Voort
25e Huyb Klooster
26e Sandy Stegeman
28e Erwin van Huffelen

Nieuwe leden
Misschien dat jullie nog kennissen, buren of vrienden weten die wel
willen badmintonnen. Neem ze mee!! De eerste vier keer mogen ze gratis
meedoen!!! We mogen de volgende nieuwe leden verwelkomen:
Junioren:
Tessa Huiskes
Mayra Bruggeman
Luca van de Schepop
Mint Natnichar
Victoria Harwath
Tomek Harwath
Senioren
Tom Demaret
Als je een nieuw of ander e-mailadres hebt gekregen (door bijvoorbeeld de
aanleg van glasvezel), wil je dit dan doorgeven aan
ledenadministratie@badmintonepe.nl?
Marjan Rouwenhorst
Ledenadministratie
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Algemene info BCBC-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?
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
Marjan Rouwenhorst).
Rouwenhorst
E-mailen kan ook naar: ledenadministratie@badmintonepe.nl

Wijzigingen in je gegevens?
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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