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Van de voorzitter
Voor jullie ligt de eerste ‘Buitenkant Lijn’ van het seizoen 2014-2015!
Allereerst wil ik even terugblikken op de afsluitingen van vorig seizoen
van de jeugd en de senioren.
De jeugd is naar de kaarsmakerij geweest in Emst. Het was een mooie en
gezellige dag en er zijn veel kaarsen gemaakt . De foto’s staan inmiddels
op de website. Martha Hofmeyer en Jan van Essen dank jullie wel voor
het organiseren van dit ‘uitje’! Super gedaan!!!!!
De senioren hebben de afsluiting wederom gehad bij Brian van der Wiel.
Er kon speedminton en tafeltennis gespeeld worden. Het ging er lekker
fanatiek aan toe! Brian, dank je wel voor het beschikbaar stellen van je
accommodatie en je gastvrijheid!
Ik hoop dat we na komend seizoen iets meer leden zien bij deze afsluiting.
Het is immers voor alle leden en zo zie je elkaar een keer op een andere
manier! Mocht je graag een andere invulling willen zien/geven aan deze
afsluiting…. Alle ideeën zijn welkom!
Zoals jullie misschien gezien hebben is de website van Bc Epe helemaal
vernieuwd. Dit is het werk van Jacob en zijn zoon. Zij hebben hier de
nodige tijd aan besteed, waarvoor onze dank! Fijn zulke betrokkenheid bij
onze vereniging!
Zoals jullie allemaal weten, hebben wij 1 jeugdtrainer en 1 jeugdbegeleider
aangetrokken, te weten Leonora van Werven en Dorien Spaan. Zij hebben
op woensdagochtend 17 september een badmintonclinic gegeven aan de
leerlingen van groep 4 t/m 8 van de Hoge Weerdschool. Deze werd
gehouden in de PWA hal in Epe tijdens de reguliere gymlessen van de
Hoge Weerdschool. Met veel enthousiasme werd de training gegeven,
maar ook ontvangen door de leerlingen van de Hoge Weerdschool. Voor
Leonora en Dorien was het een
pittige ochtend om
aaneengesloten van 8.00 uur tot
12.15 uur met de kinderen te
werken. Ik wil jullie vanaf hier
dan ook erg bedanken voor jullie
inzet! Nu maar hopen dat er een
aantal leerlingen het badminton
zo leuk vinden dat ze lid willen
worden van onze vereniging! We
kunnen tenslotte best wat
jeugdleden gebruiken!
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Wat betreft de aanwas van senioren ziet dat er niet al te rooskleurig uit.
Er komen een paar nieuwe leden bij, maar daar staat tegenover dat er
weer andere leden weggaan. Dit kan zijn vanwege blessures, werk of wat
voor redenen dan ook.
Dit betekent echter wel dat wij op dit moment te weinig leden hebben om
onze gezonde positie in stand te kunnen houden. Ik heb het in eerdere
edities al gezegd: het wordt steeds moeilijker om als club te “overleven”.
De zaalhuur die omhoog gaat, de contributie naar de bond omhoog….!
Dit zou kunnen betekenen dat onze contributie ook omhoog moet gaan!
Wij zijn als bestuur druk in de weer om van alles te bedenken maar
kunnen het niet alleen. Zijn er leden met ideeën en/of andere suggesties,
laat het ons dan weten zodat wij met ons allen het tij kunnen keren.
De trainingen zijn weer begonnen. Deze worden gegeven door Brian. De
tijden zijn van 20.00 uur t/m 21.00 uur. Met een kleine verandering in het
trainingsprogramma, op initiatief van Brian en de input van de leden,
worden de trainingen nu goed bezocht. Iedereen tevreden!
De competitiespelers van Bc Epe kunnen een training volgen bij Bc ‘70 op
de dinsdagavond.
De tijden zijn van 20.15 uur t/m 22.30 uur. Er wordt iets meer dan een
uur training gegeven en daarna is er vrij spelen!
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Van 7 t/m 12 oktober was er weer de
jaarlijkse ‘Dutch Open’ in Almere.
HET belangrijkste badminton
evenement van Nederland. Vele
toppers waren er aanwezig. Een
nieuwe puntentelling werd hier
geïntroduceerd. Het gaat om 3
gewonnen sets en de telling gaat tot
11 punten en geen verlenging bij 10
– 10! Er wordt in november
geëvalueerd en in 2015 wordt
bekend gemaakt welke puntentelling er komt.
Opnieuw een verzoek aan een aantal leden om zich te houden aan de
tijden wanneer er gespeeld kan worden. Ben je ze vergeten, kijk dan op
onze website: www.badmintonepe.nl
Tenslotte wil ik jullie ALLEN een heel mooi badmintonseizoen toewensen
en hopelijk zien wij een stijgende lijn in het aantal leden. Veel
speelplezier!!!!!!
Jan Bosman
Voorzitter
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Van de secretaris
Speciale Ledenvergadering
Op 19 november houden we de Speciale Ledenvergadering, waar het
onderwerp ís: "de fusie van BC-Epe met BC'70". De beide besturen hebben
er al enkele interne vergaderingen aan gewijd en nu is het aan de leden
om met ons mee te denken en ons toestemming te geven om deze fusie wel
of niet door te zetten. Jullie hebben intussen de uitnodiging en de
uitgebreide agenda van ons ontvangen.
Leden
Het teruglopend aantal leden baart ons wel wat zorgen. Een kleine troost
is (als je dat al zo mag noemen) dat het een landelijk fenomeen is.
Badminton is uit de picture. We hebben geen "Icoon" en dan valt alle
belangstelling weg ... helaas.
Website
De website is intussen vernieuwd, zoals de voorzitter ook al schrijft. Mijn
zoon en ik hebben daar wat gezellige uren in gestoken. Het is een moderne
uitvoering, maar het grote voordeel is wel, dat ik veel sneller en handiger
wijzigingen kan doorvoeren.
Jacob Wubs
Secretaris
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Van de competitieleidster
Het nieuwe competitieseizoen is inmiddels in volle gang. We hebben 5
speelweken achter de rug. Tijd om de balans op te maken.
Team 1 begon de eerste wedstrijd tegen BC Flevoland met het voltallige
team: Jan, Maarten, Marco, Dorien, Sonja en Belinda. Even wennen aan
elkaar. Dat bleek ook wel. Met 1-7 werd er dik verloren maar wel lekker
gespeeld. Met vier 3-setters maar liefst.
In de 2e wedstrijd tegen Biddinghuizen
ging Dorien echter vreselijk door haar
enkel. Gevolg: Dorien speelt en werkt nu
al 5 weken niet. Gelukkig loopt ze wel
weer, maar het spelen moet nog even
wachten. Beterschap Dorien!
Fijn dat Sonja de wedstrijden van Dorien wil spelen en
fijn dat Catrien een keer wilde invallen. De laatste 4
wedstrijden is er gelijk gespeeld of net met 3-5
verloren. Het team staat nu onderaan, maar hopelijk
niet lang meer!
Team 2 speelt weer met hetzelfde team: Jan van Essen, Erwin, Marjan,
Catrien en Sandy. De start van het competitieseizoen was wat onrustig
door onverwachte ziekte van de man van Marjan en vakanties…. Gelukkig
wilden Henk en Martha de 1e wedstrijd invallen. Dank jullie wel daar
voor! Er zijn in de 5 speelweken nog geen wedstrijden gewonnen maar je
ziet wel een stijgende lijn. Uitslagen als 1-7 worden nu 3-5. Hou vast die
stijging!
In het herenteam speelt dit seizoen Frens van ’t Zand mee naast de
bekende spelers John, Robert, Piet en Geert. Zij presteren het beste van de
competitieteams. Uitslagen als 8-0, 6-2 en 4-4 tellen goed mee voor de
punten op de ranking. Een uitslag van 3-5 is minder goed, maar zijn nog
steeds 3 punten die meetellen. Zij staan op een mooie 4e plaats! Met de
nummer 5 (Inside ‘82), 9 punten onder zich, hebben ze een groot gat
geslagen. Prima!
We staan dus midden in de competitie en er zijn nog genoeg weken te
spelen.
Er is nog van alles mogelijk! Belangrijk blijft natuurlijk ook: het plezier!
Heel veel plezier dan nog de komende wedstrijden!
Belinda
Belinda Hendriks
Competitieleidster
8

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

9

Uitnodiging belangrijke speciale
ledenvergadering
Wij willen graag met jullie van gedachten wisselen om eventueel tot een fusie
te komen met BC’70 Veluwe Epe. Zoals ik al vaak heb aangeven, wordt het
steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Wij zien het ledenaantal
naar beneden gaan en dat is geen goed teken.
Gezien het sterk afnemende aantal badmintonners in Nederland, is het juist
de tijd om krachten eventueel te bundelen. Daarnaast meer leden aantrekken
om op recreatieve wijze kennis te maken met het badmintonspel. Iedere
Nederlander heeft weleens badminton gespeeld tijdens een vakantie. Helaas
verdwijnen dan de aangeschafte badmintonsets weer voor een jaar op de
zolder. Eigenlijk zijn deze ‘campingtonners’ onze nieuwe potentiële leden. We
moeten ze alleen wel bereiken en overtuigen dat badminton spelen in een zaal
zonder windkracht nog veel leuker is.
Als we samen krachten bundelen is de kans op groei van het uiteindelijke
ledenaantal ook beter denkbaar. Meer leden kennen meer potentiële leden en
als wij als vereniging met een regiofunctie op de juiste wijze daarop
anticiperen, kunnen we het badminton in de regio beter promoten en zal het
aantal spelers groeien. Door het bundelen van krachten kunnen we ook voor de
leden betere omstandigheden creëren, omdat er meer diversiteit in spelers op
de banen aanwezig zal zijn, ook recreatief.
Onze vereniging is een recreatieve vereniging, hoewel wij ook competitie
spelen! BC’70 is meer een competitievereniging die o.a. op landelijk niveau
speelt. Net zoals bij ons veel leden recreatief spelen, kennen wij ook een
competitie ‘DNA’ binnen onze vereniging.
Beide huidige besturen hebben een aantal keren overleg gevoerd en samen zijn
we tot het besluit gekomen om een voorstel naar de leden te doen om als één
vereniging door te gaan. Uiteindelijk willen we voor de leden het beste. Nu en
in de toekomst. Samen sta je sterker en samen kan je meer bereiken. Juist nu
het met onze vereniging niet zo goed gaat, is het de juiste tijd om tegelijk nog
meer leden aan te trekken en de regiofunctie te vervullen als één grote
vereniging.
Ik hoop dat veel leden op de speciale ledenvergadering aanwezig zullen zijn.
Het is een belangrijke bijeenkomst waarin we gezamenlijk besluiten kunnen
nemen over een heldere en nog gezondere
toekomst van de vereniging.

Jan Bosman
Voorzitter BC Epe
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Agenda
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Voorstel aan de leden inzake eventuele fusie met BC’70
A. Aanleiding
B. Wijze van samengaan en naamswijziging
C. Leden
D. Speelavonden, recreanten en trainingen
E. Competitie
F. Bestuur
G. Ereleden
H. Commissies
I. Contributie
J. Jeugd
K. Nieuwe leden / niveaus
L. Activiteiten en toernooien
4. Planning
1. Instemming leden
2. Start fusieproces
3. Formele fusiedatum
5. Rondvraag
6. Sluiting
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1. Opening
Algemene opening van de speciale ledenvergadering (SLV).
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Beide verenigingen, BC’70 en BC Epe, vergaderen gelijktijdig en met
hetzelfde onderwerp: fusie
3. Voorstel aan de leden inzake eventuele fusie met BC’70 Veluwe Epe
Het bestuur wil de leden vragen toestemming te verlenen tot het nader
onderzoeken van een eventuele fusie. Onderstaande punten zijn gebaseerd
op voorstellen die beide besturen aan de leden zullen doen. Op dit moment
worden nog veel zaken uitgezocht om tot een soepele wijze van een
eventuele fusering over te kunnen gaan.
A. Aanleiding
- Beide verenigingsbesturen hebben kenbaar gemaakt dat het de
voorkeur heeft om als één gezamenlijke badmintonvereniging in
de gemeente Epe samen verder te willen gaan. Mits er voldoende
draagkracht is vanuit de leden. Dit onder andere naar aanleiding
van de suggestie vanuit de ledenbestanden van BC’70 om meer te
gaan samenwerken of zelfs fuseren.
- Daarbij komt dat steeds minder Nederlanders badmintonnen.
Van een ledenaantal van 100.000 enkele jaren geleden is nu het
ledenaantal 42.000 van onze bond Badminton Nederland. Door
zelfstandig de vereniging groter te maken en ons meer te richten
op een regiofunctie kunnen we meer mensen bereiken en wellicht
ook meer recreatieve (camping) badmintonners verleiden tot het
spelen van het badmintonspel in een zaal.
B. Wijze van samengaan en naamswijziging
- Volgens het inzicht van beide besturen is de beste oplossing om
te kiezen voor een fusie. Mede gelet op de gelden die BC’70
Veluwe in deposito heeft staan is het zonde dit op te moeten
nemen terwijl het deposito juist bedoeld is om kapitaal te
vermeerderen in plaats van kapitaalvernietiging door opheffing.
- De voorkeur is om BC Epe toe te voegen aan BC’70 Veluwe bij
notariële akte. Gelijktijdig kan bij notariële akte dan een
naamswijziging doorgevoerd worden voor de dan ontstane grotere
vereniging. Naamswijziging lijkt beide besturen noodzakelijk om
alle leden gezamenlijk een ‘wij’ gevoel te geven zonder enige
voorkeur van de leden van beide verenigingen.
- Wat betreft de financiële reserves, op het moment van de fusie
zullen beide rekeningen worden samengevoegd. Beide
verenigingen hebben naar rato een flinke financiële reserve.
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- De statuten zullen onderzocht worden op datering en indien
wenselijk aangepast worden naar ‘deze tijd’.
C. Leden
- Beide besturen zullen bij een fusie alle leden goed, tijdig en zo
volledig mogelijk informeren over de huidige stand van zaken.
Het belang van de leden zal ook altijd voorop worden gesteld.
D. Speelavonden, recreanten en trainingen
- BC’70 heeft momenteel 3 speelavonden om ‘vrij’ te spelen.
Maandag- en
donderdagavond in de Wieken in Vaassen en woensdag
gezamenlijk met BC Epe in de PWA hal in Epe. De training van
competitiespelers is op dinsdagavond in de PWA hal in Epe. De
training van de jeugd en voor de recreanten is op maandagavond
in de Wieken in Vaassen.
- BC Epe heeft 1 speelavond op de woensdagavond in de PWA hal
in Epe. De competitieteams kunnen meetrainen met onze training
op de dinsdagavond in de PWA hal in Epe. De jeugd en de
recreanten trainen op woensdagavond in de PWA hal in Epe.
- Voorstel is om bovenstaande avonden aan te houden. Leden
zullen, vooral in het begin, voorkeur hebben aan een bepaalde
avond welke gewenning is geworden.
- Wel hopen beide besturen dat er enige vermenging plaats zal
vinden waardoor spelers van beide verenigingen meer met elkaar
zullen spelen en zodoende sneller samen een ‘wij gevoel’ creëren.
Door middel van leuke activiteiten zou dit gevoel eerder
bewerkstelligd kunnen worden. We zijn ons er wel van bewust dat
er altijd een ‘DNA’ aanwezig zal blijven.
F. Competitie
- Omdat beide verenigingen deelnemen aan de competitie zal er
nog meer diversiteit geboden kunnen worden. We hopen nog meer
competitiespelers aan te trekken en vanuit onze jeugd ook spelers
door te laten groeien zodat we nog verder de
competitiemogelijkheden uit kunnen breiden.
- Op dit moment heeft Bc’70 een groot aantal NJC en VJC
competitieteams. Daarom zal er voor een deel op maandagavond
in de Wieken in Vaassen en voor een deel op woensdagavond in de
PWA hal in Epe competitie gespeeld gaan worden. Dit is al zo
geregeld ook als er van een fusie geen sprake is.
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G. Bestuur
- Het voorstel aan de leden zal zijn om in de eerste periode beide
besturen samen te voegen. De verdeling hiervan zal dan in
overleg plaatsvinden. Er zijn bestuursleden die aangegeven
hebben dat hun voorkeur uitgaat naar een commissiefunctie in
plaats van bestuursfunctie. Een logisch gevolg is een verloop
waarna er een definitief bestuur over zal blijven.
H. Ereleden
- Beide verenigingen hebben in het ledenbestand een aantal
ereleden, leden van verdienste of een erevoorzitter benoemd.
Voorstel aan de leden zal zijn deze benoemingen zullen te
respecteren en geldig te laten blijven.
I. Commissies
- Voorstel is om de commissies ongewijzigd op te nemen in de
fusie. Ook hier zal net als in het bestuur vanzelf een verloop
optreden waarna er een definitieve vorm over zal blijven. Gewenst
is een opname van meer BC Epe leden in de commissies.
J. Contributie
- Bij beide verenigingen is de contributie verschillend
samengesteld. De uiteindelijke totalen verschillen niet heel erg
veel met elkaar.
- Ten tijde van de fusie zal er een geheel nieuw
contributiesysteem vastgesteld moeten worden. De
penningmeesters stellen hiervoor een begroting op en komen met
een voorstel naar de leden.
K. Jeugd
- Bij beide verenigingen zit het aantal jeugdleden in de lift. Bij
BC’70 was er zelfs even sprake van een jeugdledenstop. Er
worden regelmatig acties gehouden en dat zal gezien de
woonplaatsen niet altijd even eenvoudig te realiseren zijn.
Daarom trainen de jeugdleden apart van elkaar maar zal er wel
moeite gedaan gaan worden om ook gezamenlijke acties te
houden. Denk bijvoorbeeld aan de Grote Clubactie. Ook zal de
jeugd van beide plaatsen meer bij evenementen betrokken
worden. Denk aan de Carlton
GT Cup e.d..
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L. Nieuwe leden / niveaus
- Nieuwe leden zullen we goed moeten begeleiden. Daarbij moeten
we vooral goed letten op de niveauverschillen. Deze moeten we zo
goed mogelijk mixen.
We moeten er zorg voor dragen dat alle niveaus op enig moment
met elkaar zullen / willen spelen. Ieder nieuw lid moet zich
welkom voelen en verdient alle aandacht om al snel een
verenigingsgevoel te ervaren.
M. Activiteiten en toernooien
- Voorstel is om alle activiteiten zoveel mogelijk gezamenlijk te
organiseren. Dit om een groter ‘wij’ gevoel te creëren. Alle
bestaande toernooien zullen, op een naamswijziging na, op
dezelfde wijze doorgaan. Ook de Carlton GT Cup finaledag zal
gewoon doorgaan.
4. Planning
1. Instemming leden
2. Start fusieproces
3. Formele fusiedatum
5. Rondvraag
6. Sluiting
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Jarigen
November

Januari

19e Jan ten Have & Wim Vos

5e Clarinda Telnekes
6e Robert Haar
19e Roy Trommelen
25e Catrien Proper
31e Wesley Nooteboom

December
5e Aartje Elskamp-Van de Berg
7e Maarten van Schoonhoven
29e Nico van de Laar
30e Jan van Essen
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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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