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Van de voorzitter
Beste BC Epe Leden,
Hier een nieuwe ‘Buitenkant Lijn’ in dit toch wel rare en bizarre jaar tot
nu toe.
Wie had kunnen bedenken dat Nederland en de rest van de wereld in een
lockdown zouden komen door het Covid-19 virus! Een virus dat zich
razendsnel om ons heen verspreidde, met alle gevolgen van dien. Half
maart ging alles op slot: sport, horeca, evenementen, winkels enz. Het was
raar om te zien dat het openbare leven een beetje stil stond en dat wij
beperkt werden in ons dagelijks leven. Ook het sociale gebeuren was in
één keer weg. Net als zovele andere sportverenigingen moesten ook wij de
sportactiviteiten staken.
Als bestuur hebben wij jullie geregeld op de hoogte gehouden m.b.t. de
ontwikkelingen van het Covid-19 virus en het sporten (badminton). D.m.v.
een stemming door de leden, hebben wij als bestuur o.a. besloten om over
het 2e kwartaal geen contributie te innen. Dit was nog voordat wij wisten
dat wij geen zaalhuur hoefden te betalen aan de sporthal. We zijn een
gezonde vereniging en we vonden dat we dit moesten doen.
Als bestuur hebben we regelmatig vergaderd. Via zoom of telefonisch. Dat
was even wennen, maar is goed verlopen. In overleg met het
stichtingsbestuur zijn we bv. overeen gekomen dat we in de zomervakantie
mochten doorspelen. Met de nodige maatregelen en regels waar wij ons
nog steeds aan dienen te houden, verloopt dit tot nu toe zonder problemen.
Bij deze wil ik dan ook het stichtingsbestuur bedanken voor het realiseren
van deze mogelijkheid.
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Verderop in ons clubblad staan nog een keer alle regels m.b.t. het protocol
van de badmintonbond en de sporthal. De wens die wij uitspreken is dat
wij ons allemaal houden aan de regels die opgesteld zijn!
Voor Ron Heersink van het sportcafé, ben ik blij dat hij weer open kan.
Ron is de hele periode dicht geweest. Als je net bent begonnen met het
sportcafé en dit voor je kiezen krijgt, is dat wel een hard gelag. Ron succes!
Terug naar de sport Badminton:
Er wordt dit seizoen wel competitie gespeeld op dit moment van schrijven.
Er is een herenteam (John, Marco, Maarten, Robert en Geert) en een
recreantenteam (Peter, Sonja, Linda, José en Catrien). In de hal zal een
lijst worden opgehangen waarop de wedstrijden staan vermeld van de
teams.
Ik wil jullie allen een fijn badmintonseizoen toe wensen. Hopelijk een
HEEL seizoen!
Jan Bosman
Voorzitter
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Van de secretaris
Tja, door de totaal andere situatie lag ook het secretariaat behoorlijk stil.
Via mail en telefoon is er af en toe contact geweest. Het bestuur heeft 2
keer via video-bellen een vergadering gehouden. Het zal niemand
verbazen dat het hoofdonderwerp de corona-crisis was.
Jullie hebben het allemaal kunnen volgen via mailberichten.
Helaas hebben in de afgelopen tijd 8 leden hun lidmaatschap opgezegd.
Jammer, maar sommigen hadden een acceptabele reden.
Maar we mochten ook 2 nieuwe leden inschrijven, dus per saldo is het
ledenaantal met 6 verminderd.
De ledenstand ziet er nu als volgt uit:

Verder hebben we de nieuwsberichten van de Bond en het PWA-halbestuur nauwlettend in de gaten gehouden. Ook daarvan is regelmatig
melding naar de leden gedaan.
Het protocol te elders in dit nummer te lezen.
We hopen dat we binnen niet al te lange tijd weer op een "normale"
manier onze sport en het besturen van de vereniging mogen beleven.
Jacob Wubs
Secretaris
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COVID-19 protocol

voor sporthal PWA, Sportlaan 1 te Epe.
Gebruikers en bezoekers van sporthal PWA te Epe dienen zich tot nader
order te houden aan en te gedragen conform onderstaande gedragsregels.
De basis voor deze regels wordt gevormd door de handleidingen van de
VSG en van NOC/NSF met betrekking tot het verantwoord beheer en
gebruik van sportaccommodaties ten tijde van de corona-crisis. Ook is
rekening gehouden met de “gedragsregels met betrekking tot de hygiëne”
van het RIVM.
Dit protocol is onlosmakelijk verbonden aan de Gebruiksovereenkomst
voor het seizoen 2020-2021 en dient door een daartoe bevoegde persoon
door elke gebruiker te worden ondertekend voor akkoord.
De gebruiker (lees: de vereniging of de school) informeert haar leden en/of
medewerkers over deze gedragsregels, draagt de verantwoordelijkheid
voor de toepassing en opvolging ervan door de sporters en bezoekers, geeft
leiding en houdt er toezicht op.
Uit het protocol zijn de volgende regels van belang voor de leden van BC
Epe:
(De ontbrekende nummers gelden voor de organisatie)

1.

Ben je ziek of heb je gezondheidsklachten? BLIJF THUIS!!

3.

Elke gebruiker houdt in een logboek per gebruikersgroep bij welke
personen tijdens de training of de wedstrijd aanwezig zijn en de
tijdstippen van aankomst en vertrek..

4.

Een ieder die de hal betreedt, dient bij binnenkomst de handen te
desinfecteren met het bij de ingang aanwezige handwasmiddel. Ook
op enkele andere plekken in het gebouw staan reinigingsflacons voor
het desinfecteren van de handen. Aan het eind van elk bezoek aan de
hal dient men de handen opnieuw te desinfecteren voordat men de
hal verlaat.

[N.B.: het gebruik van desinfecterende middelen in de sportzaal is
niet toegestaan.]
5.

Het betreden van de hal en het verkeer in de hal zelf dient te
geschieden volgens de in de hal aangegeven routing. In alle ruimtes

dienen personen van 18 jaar en ouder een onderlinge afstand met
andere personen aan te houden van anderhalve meter (met
uitzondering van het moment van de sportbeoefening).
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6.

Sporters dienen zo veel mogelijk in sporttenue naar de sporthal te
komen, teneinde het gebruik van de kleedkamers tot een minimum te
beperken.

7.

In elke kleedkamer mogen niet meer dan 7 personen van 18 jaar en
ouder tegelijk aanwezig zijn.

8.

ROUTING “IN”: Kleedkamers 5 en 6 zijn beschikbaar voor de
‘komende’ sporters voor het wisselen van “buitenschoeisel” in
“sportschoeisel”. Deze kleedkamers zijn bereikbaar via de vuilevoeten-gang. Na de schoenwissel dienen de sporters kleding en
tassen mee te nemen de zaal in.

9.

ROUTING “UIT”: Na het sporten verlaten de sporters de zaal via de
schone-voeten-gang. Kleedkamers 1 t/m 4 zijn beschikbaar voor
omkleden en schoenwissel. Het gebruik van de douches is mogelijk,
met dien verstande, dat er slechts 3 personen van 18 jaar en ouder
tegelijk in de doucheruimte aanwezig mogen zijn. Vanuit
kleedkamers 1 t/m 4 gaat men via de schone-voeten-gang naar de
uitgang van de hal.

10. Het is niet toegestaan water te halen in de kleedkamers. Daarvoor is
de EHBO-ruimte, te benaderen vanuit de sportzaal, beschikbaar.
11. De beide scheidsrechters kleedkamers zijn uitsluitend bestemd voor
scheidsrechters en mogen niet gebruikt worden door sporters of
bezoekers.
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12. Bij het gebruik van de toiletten is de anderhalve-meter-maatregel
onverminderd van kracht. Het spoelen van een closet dient met
gesloten deksel te gebeuren.
13. Bezoekers die gebruik willen maken van de TRIBUNE dienen via de
trap naar boven te gaan (rechts houden!!) en de tribune via de
bovendeur te betreden. Van de tribune mogen alleen de daartoe
aangewezen stoelen op de eerste en derde rij door een bezoeker
worden bezet. Het verlaten van de tribune dient via het looppad van
rij 2 en de beneden deur te geschieden.
16. Indien sporters en/of bezoekers gebruik wensen te maken van het
sportcafé, dient men zich te allen tijde te houden aan de
aanwijzingen en instructies van de exploitant van het sportcafé.
18. De stichting beheer sporthal PWA te Epe behoudt zich het recht voor
de toegang tot de hal te ontzeggen aan gebruikers, die zich niet
wensen te conformeren aan deze gedragsregels.

Dit is het advies vanuit de rijksoverheid.
Het advies is een niet-medisch mondkapje te dragen als
u in een auto rijdt met mensen die niet tot uw
huishouden horen. In een auto kan 1,5 meter afstand
houden niet altijd. Als u alleen rijdt of met mensen uit
uw eigen huishouden geldt dit advies niet.
Met vriendelijke groet,
Simone van den Bergh
Manager Communicatie




Vervoer naar en terug van een competitiewedstrijd mag met het
team in één auto, mondkapjes zijn hierin niet verplicht maar
worden wel aangeraden;
Ventilatie in de auto kan het beste worden geregeld via airco op
de stand dat frisse lucht van buitenaf word aangevoerd;
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Voortuitblik van de (bonds)
competitiecontactpersoon over het seizoen
2020-2021
BC Epe M1 dit jaar in de afdeling “Veer 2”
Onze vereniging heeft, zoals u weet, één team in de bondscompetitie. In
het onderdeel Mannen Veer 2, afdeling 8.
In het vorige seizoen was dat nog onderdeel Mannen Veer 1, maar daar
bleek de tegenstand (te) groot. Het team eindigde op de laatste plaats. Dat
zou automatisch geleid hebben tot degradatie, maar de regels in de
mannencompetitie zijn niet heel dwingend. Voorafgaand aan de
seizoenstart kun je aangeven in welk onderdeel je wilt spelen. De
teamspelers hebben mij verzocht om in te schrijven voor Mannen Veer 2,
in de hoop dat daar de wedstrijduitslagen wat dragelijker zullen zijn. Voor
de volledigheid: er is nog een derde optie binnen de mannencompetitie:
Mannen Nylon. Veer en nylon hebben, dat had u al begrepen, betrekking
op het materiaal waarvan de pluimbal is gemaakt.
Het team bestaat uit de volgende spelers: Maarten van Schoonhoven,
Marco Telnekes, Robert van Schoonhoven en John Groenewold. Geert
Vermeulen valt in voor John Groenewold in de uitwedstrijden die op een
zaterdag of zondag vallen. Johns aanwezigheid is in het weekeinde vereist
in het computermuseum in Zwolle. Andere invallers zijn Jan Bosman,
onze voorzitter, en Erwin van Huffelen.
Dit seizoen is het team ingedeeld in een poule met in totaal acht teams.
Dat betekent zeven thuiswedstrijden en zeven uitwedstrijden. De
tegenstanders komen uit Apeldoorn, Deventer, Dronten, Harderwijk,
Hoogeveen, Vaassen en Wezep. De verplaatsing naar een uitwedstrijd
geschiedt met vier mannen in een auto, ieder een gezichtsmasker voor zijn
bakkes en de airco op 10. Dat is althans het niet-dwingende corona-advies
van de bond.
Geert Vermeulen
Competitiecoördinator
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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 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 één competitieteam, een herenteam.
Ook zijn we actief in de recreantencompetitie. Meedoen? Informeer hiervoor bij
Geert Vermeulen.

Training?
De junioren worden getraind door Freddy Smit en Milan Lammers.
De senioren hebben ook de mogelijkheid om een training te volgen. Deze wordt
gegeven door Brian van der Wiel. De trainingstijd is van 20:00 tot 20:30 voor
beginners en van 20.30 tot 21.15 uur voor de gevorderden.

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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