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Colofon… 
 

Buitenkant Lijn: 
Buitenkant Lijn wordt vier maal 

per jaar uitgebracht. Ze wordt 

digitaal verspreid onder de leden 

en de adverteerders. 

 

Uitgave: 
2e uitgave. 

 

Kopij: 
Kopij kan worden ingezonden naar 

secretaris@badmintonepe.nl 

 

Redactie: 
Robert van Schoonhoven en 

Maarten van Schoonhoven. 

buitenkantlijn@badmintonepe.nl 

 

Copyright©:  
Auteursrecht op de inhoud 

voorbehouden. 

 

Betaling: 
Betalingen kunnen worden 

overgemaakt op gironummer:       

NL02 INGB 0003 3819 86 t.n.v.:  

Penningmeester BC Epe te Epe. 

 

Vertrouwenspersonen: 

Sonja van de Voort 

& Jacob Wubs. 

 
 

 

 

 

Bestuur BC-Epe: 

Voorzitter: 
                      Jan Bosman 

          Pelzerpark 19 

          8162 GA Epe 

                        Tel. 0578-620142 

 

 

 

Penningmeester: 
Sonja van der Voort            

penningmeester 

@badmintonepe.nl 

                         

                                   

 

 

Secretaris: 
         Jacob Wubs 
          Grote Weteringdijk 12 

                        8167 PR Oene 

                     secretaris 

          @badmintonepe.nl 

 

Competitiecoördinator:  
                         Geert Vermeulen 

            Dellenweg 40 

            8161 AL Epe 

                          

 

 

 

Activiteitencommissie: 
            Wim Vos 

           ac@badmintonepe.nl
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Van de voorzitter 
 

Hier de eerste Buitenkant Lijn van het jaar 2020. Ik hoop dat jullie weer 

zin hebben om er een mooi en sportief jaar van te maken! 

 

Op dit moment van schrijven kunnen wij stellen dat het met het 

ledenaantal binnen onze vereniging niet zo goed gaat. Er is een kleine 

daling van de senioren maar een veel grotere bij de jeugd. Oorzaken bij de 

jeugd zijn o.a.: keuze voor een andere sport, een andere school of blessure. 

Laten we hopen dat deze trend niet doorzet. Landelijk gezien gaat het nog 

slechter met de badminton. Dit heeft te maken met de mindere resultaten 

van onze topspelers op de toernooien in Europa en daar buiten.  

 

De afgelopen maanden is er veel gebeurd op badmintonvlak. Voornamelijk 

wat betreft het nieuwe contributiesysteem dat de badmintonbond heeft 

voorgesteld. 

Er zijn een aantal vergaderingen geweest waar de bond heeft uitgelegd 

wat de consequenties zullen zijn voor de verenigingen. In het eerste geval 

zou ongeveer 51 % van de verenigingen erop achteruit gaan en de overige 

verenigingen erop vooruit. Wij, BC Epe, zouden er behoorlijk op achteruit 

gaan en veel meer aan de bond moeten afdragen. Als bestuur hebben we 

een brief geschreven waarin wij hebben aangegeven dat wij niet 

instemmen met het voorstel. Meerdere verenigingen hebben dat gedaan. 

Dit heeft er in geresulteerd dat het eerste voorstel van tafel is. Het tweede 

voorstel zal door de verenigingen waarschijnlijk wel worden aangenomen. 

Wat is dat voorstel dan?? 

Wij komen daar in de ALV op terug. 

 

Daarover gesproken….  

De ALV wordt gehouden op woensdag 12 februari in Ron’s Sportcafé PWA-

hal in Epe. Zet het in jullie agenda!  
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De agenda en de notulen van vorig jaar worden naar jullie toegezonden. 

We beginnen om 19.30 uur. Na afloop van de ALV kan er natuurlijk nog 

gebadmintond worden.  

 

Gelukkig hebben we binnen onze vereniging nog een aantal teams die nog 

steeds fanatiek competitie spelen:   

1 heren team dat in de bondscompetitie speelt. 

2 teams die recreanten competitie spelen. 

Verderop in Buitenkant Lijn wordt daar meer over verteld. 

 

Ik hoop jullie allemaal te zien op de ALV! 

 

Jan Bosman  

Voorzitter 
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Team Recreanten BC Epe 2 

 

Dit seizoen zijn wij met twee teams vertegenwoordigd in de 

Recreantencompetitie. 

Met het nieuwe team, dat gesponsord wordt door Ron's sportcafé, dat 

bestaat uit Catrien, Sonja, Janneke, Jan, Gerhard en Bertjan gaan we 

weer de competitie aan tegen 't Harde 2 en 3, Nunspeet, Wezep, Heerde 1 

en 2, Epe 1, en de nieuwelingen BC 70 uit Vaassen en BC Kampen. 

Met deze nieuwe samenstelling vergt het even tijd om aan elkaar te 

wennen. 

Dat 't Harde, Wezep en Nunspeet geduchte tegenstanders waren, was ons 

al bekend. Van BC 70 hoorden we in de wandelgangen, dat dit ook een 

geduchte tegenstander zou zijn. Dat vermoeden bleek juist. 

Met de mix en heren-dubbel ging het steeds beter lopen en ook de dames-

dubbel bleek een goed koppel. 

Dus nieuwe kansen bij Heerde met mooie rally's; wel punten gepakt maar 

de shuttle viel aan het einde niet in ons voordeel. Dan maar tegen 

Kampen, waarbij een gelijkspel eruit werd gesleept. 

 

Inmiddels zijn we beland in de tweede helft van de competitie, waarbij we 

in de poule van Epe1, Heerde 1 en 2 Kampen en 't Harde 3 zitten. 

Voorlopig nog even bezig dus, 

 

Sportieve groet, 

Namens Team Recreanten BC Epe 2 

Bertjan Herms  
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Van de secretaris 
 

In het kader van de privacy en AVG-zaken gaan we binnenkort weer de 

Naam- en Adresgegevens van alle leden controleren. 

Ieder lid krijgt een mail met daarin haar of zijn persoonlijke gegevens. 

Je wordt verzocht deze naar de secretaris te beantwoorden, zowel met 

eventuele correcties, als ook wanneer alle gegevens kloppen. 

Met deze actie houden we het ledenbestand up-to-date. 

Belangrijke reden voor een goed ledenbestand is nieuwe Europese regeling 

die van kracht is. Als vereniging moeten we voldoen aan de regeling 

"Algemene Verordening Gegevensbescherming", kortweg AVG genoemd. 

 

Alweer enige tijd geleden (maart 2018) hebben we jullie geïnformeerd over 

het rapport "Seksuele intimidatie in de Sport", waarvan we een exemplaar 

hebben ontvangen. Toen is o.a. besloten om twee vertrouwenspersonen te 

benoemen, waar leden terecht kunnen met zaken die in de ongewenste 

sfeer liggen. Deze personen zijn Sonja van der Voort en Jacob Wubs. 

 

Van de trainers en een aantal vrijwilligers moest een Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG) worden opgevraagd. Die kunnen onder bepaalde 

voorwaarden gratis worden aangevraagd. Maar om dat te kunnen 

realiseren, moesten we aan een viertal voorwaarden voldoen. Dat is 

inmiddels gebeurt, zodat we ook de verschillende VOG's kunnen 

aanvragen. De leden, die het betreft, hebben inmiddels een bericht 

hierover ontvangen. 

 

Met de betrekking tot het ledenbestand zien we de laatste tijd toch wel een 

zorgelijk verloop. Sinds januari 2019 hebben 24 leden hun lidmaatschap 

opgezegd (13 junioren, 11 senioren). Daartegenover hebben we 11 nieuwe 

leden gekregen (3 junioren, 8 senioren). Daaruit blijkt dat het aantal leden 

duidelijk terugloopt, maar het aantal jeugdspelers toch behoorlijk 

afneemt. 

Als bestuur, maar ook als Activiteitencommissie, bezinnen we ons op 

mogelijkheden om onze vereniging meer te promoten in Epe en omgeving. 

 

Jacob Wubs 

Secretaris 
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Van de Activiteitencommissie 
 

De buik vol van de oliebollen en de appelflappen begonnen we het tweede 

deel van het seizoen met een hussel-oliebollen-toernooi. SDC-netwerken, 

het bedrijf van Henk Schoenman, had weer leuke prijzen beschikbaar 

gesteld. Het verassende element zat in het eind bij het verdelen van de 

prijzen. Nu eens niet dat de speler of speelster met de hoogste uitslag met 

de prijzen ging lopen, maar de speler met de beste balans (de gedachte 

hierachter is dat men rond de jaarwisseling de balans opmaakt) over de 

vier gespeelde partijen. Dit was Marc. Hij had het kleinste verschil tussen 

zijn hoogste en laagste uitslag van zijn gespeelde partijen. 

 

Dit deel van het seizoen staan er nog enkele husseltoernooien op stapel en 

de uitwisseling met BC Heerde. 

 

Daarnaast onze jaarlijkse krentenbrodenactie, deze vindt plaats rond de 

Pasen en om precies te zijn is de actie week van  14-03-2020 tot 21-03-

2020. Wij als bestuur en natuurlijk 

als Activiteitencommissie zouden het 

fantastisch vinden als alle leden 

bereid zijn om een aantal broden te 

verkopen, al is het maar voor je eigen 

broodtrommel thuis of een gewillige 

diepvriezer. Als dit om een of andere 

reden niet mogelijk is, kunt u de 

krentenbrodenactie sponsoren door 

een bedrag over te maken of in 

klinkende munt te doneren.   
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We zijn op dit moment bezig om te inventariseren of er animo is voor een 

laddercompetitie binnen de club. 

 

Daarnaast willen we beginnen met de organisatie van de jaarafsluitings-

activiteit voor de jeugd. 

 

Vriendelijke en sportieve groet, 

De Activiteitencommissie. 

 

PS: Als je nog een idee heb wat past bij de Activiteitencommissie laat je 
horen.  
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Verslag van de competitiecontactpersoon 
(CCP) over het seizoen 2019-2020 

 

Epe M1 kan degradatie niet meer ontlopen 
 

Dit seizoen nam één team van onze vereniging deel aan de competitie van 

de badmintonbond. Epe M1, een mannenteam. 

Het team bestaat uit de volgende vastspelers: Maarten van Schoonhoven, 

Marco Telnekes, Robert van Schoonhoven en John Groenewold. Geert 

Vermeulen viel in voor John Groenewold in de uitwedstrijden die op een 

zaterdag of zondag vielen. John heeft in het weekeinde geen tijd voor 

zoiets gewoons als een competitiewedstrijd. Zijn aanwezigheid is dan 

vereist in het computermuseum in Zwolle. Ook Erwin van Huffelen heeft 

enkele keren ingevallen. 

 

De mannencompetitie was dit seizoen voor het eerst onderdeel van de 

bondscompetitie; vroeger organiseerde het district Centrum de 

mannencompetitie. Deze competitie kent drie niveaus: (van hoog naar 

laag)Mannen Veer 1, Mannen Veer 2 en Mannen Nylon. “Veer”en “nylon” 

verwijst naar het materiaal waaruit de shuttle is gemaakt. 
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Ten gevolge van het zich nog op het nippertje handhaven in de 1e klasse 

mannen van de regiocompetitie in het seizoen 2018-2019, werd Epe M1 

ingedeeld in de hoogste klasse, Mannen Veer 1. Mogelijk heeft ook een 

moment van onoplettendheid bij de CCP van onze vereniging hieraan 

bijgedragen. 

Mannen Veer 1 bleek namelijk voor het mannenteam te hoog gegrepen. 

Het team werd echt niet alle keren met 8-0 van de baan geveegd, dat 

gebeurde slechts twee keer en wel tegen dezelfde tegenstander: Netwerk 

M1 uit Ede. Er werd één keer gewonnen, thuis met 5-3 van Harderwijk 

M2. Er werd één keer gelijk gespeeld, thuis tegen BC De IJssel M1. De 

overige wedstrijden gingen verloren met 5-3 (4x) of met 6-2 (3x). Ten tijde 

van het schrijven van dit verslag is er nog één wedstrijd te spelen, op 

woensdag 5 februari 2020 thuis tegen Beca 2000 M1 uit Arnhem.  

Het team heeft nu (24 januari 2020) de laatste positie in de poule stevig in 

handen met 27 punten; het direct daarboven staande Harderwijk M2 heeft 

32 punten. Harderwijk M2 heeft echter een wedstrijd minder gespeeld. 

Theoretisch kan het team van BC Epe nog op de voorlaatste plaats 

terechtkomen, maar dan zal Harderwijk M2 twee keer met 8-0 moeten 

verliezen en Epe M1 de laatste wedstrijd moeten winnen met ten minste 

6-2.  

 

Ik heb genoten van mijn invalbeurten in Epe M1. Niet vanwege mijn 

persoonlijke resultaten (twee keer in een dubbel een set gewonnen), maar 

vanwege de gemoedelijke sfeer in dit team waar sportiviteit en niet het 

winnen voorop staat. En, niet te vergeten, de comfortabele verplaatsingen 

in die fantastische SUV van Marco. 

  

Recreantencompetitie 

De vereniging nam het afgelopen seizoen opnieuw deel aan de op de 

Noord-Veluwe georganiseerde recreantencompetitie. Deze competitie valt 

niet onder de verantwoordelijkheid van de badmintonbond en daarmee 

buiten mijn takenpakket. 

Zie hiervoor het verslag, elders in dit nummer. 

 

Geert Vermeulen 

Competitiecoördinator  
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

Agenda   Algemene Ledenvergadering BC Epe  

Datum  12 februari 2020 om 19.30 uur 

Plaats  PWA-hal, Sportlaan 1, Epe  

 

 

1. Opening door de voorzitter 

2. Vaststellen agenda 

3. Notulen ALV 2019 

4. Verslag kascommissie 

5. Financiën   

a. Verslag 2019 

b. Begroting 2020 

6. Diverse verslagen 

a. Secretariaat - Ledenadministratie 

b. Activiteitencommissie 

c. Competities 

7. Bestuurssamenstelling 

a. Rooster van aftreden 

b. Oproep nieuwe voorzitter 

8. Aandacht voor leden 

9. Belangrijke datums 

10. Rondvraag 

11. Sluiting  
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Algemene info BC-Epe 

 

En wie zijn wij dan wel? 
‘Badmintonclub BC-Epe’ is een recreatieve badmintonvereniging met junior- 

en 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 19.00 

spelen,rekening houdend met de jeugd.  

 

Wat kost het? 
Senioren 18 jaar en ouder € 11,25 per maand. Junioren tot 18 jaar €6,50 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? 
Op het moment hebben we twee competitieteams, waarvan één mixed-teams 

en één herenteam.  

Ook zijn we actief in de voorjaarscompetitie. Meedoen? Informeer hiervoor bij 

Geert Vermeulen. 

 

Training? 
De junioren worden getraind door Freddy Smit en Valerie Doornkamp. 

De senioren hebben ook de mogelijkheid om een training te volgen. Deze wordt 

gegeven door Brian van der Wiel. De trainingstijd is van 20.30 tot 21.15 uur. 

 

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 (Jacob Wubs).  

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 

Jacob Wubs  (ledenadministratie@badmintonepe.nl). 
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