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Van de voorzitter
Zoals jullie vast al hebben gehoord, bestaat onze vereniging dit jaar 50
jaar! Wij willen dit natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op
zaterdag 25 juni gaan we dit vieren. Zet deze datum alvast in jullie agenda
en houd deze vrij!! Wat er precies gedaan gaat worden en hoe de dag er uit
komt te zien horen jullie t.z.t. van ons. Verderop in ‘Buitenkant Lijn’
hierover iets meer.
Op 10 februari jl. was er de jaarlijkse ALV. Deze werd wederom goed
bezocht door de leden.
Tijdens het voorlezen van het financiële verslag werd er
bekend gemaakt dat wij, BC Epe, een cheque ter waarde
van € 1.500,00 hebben gekregen van de Rabobank. Ik
wil de Rabobank nogmaals bedanken voor dit geweldige
bedrag.
De uitreiking van de cheque heeft inmiddels plaats
gevonden op een woensdagavond tijdens onze
speelavond.
Naast deze bijdrage van de Rabobank, heeft de Activiteitencommissie ook
een leuk bedrag binnen gehaald met de ‘Paasbrodenactie”. Leden,
jeugdleden en ouders zijn of de wijk in gegaan of hebben bij familie,
vrienden en bekenden een aantal krentenbroden verkocht. De actie is
boven verwachting goed verlopen! Jan ten Have, Gerhard Heersink, Wim
Vos en Bertjan Herms, heel erg bedankt voor jullie enorme inzet om dit te
bereiken. Tevens ook de ouders en leden die mee hebben geholpen/gelopen.
TOP GEDAAN!
Wederom heeft er een team van BC’70 De Veluwe op de woensdagavond
bij ons gespeeld voor de Carlton Cup 2016. Voor de 3e keer wordt de finale
van deze Carlton Cup in de PWA sporthal in Epe gehouden. Het is een
fantastisch evenement met de beste teams/clubs van Nederland die hier
komen strijden. Alle teams/clubs van Nederland, vanaf de 4e divisie
landelijk, kunnen zich hiervoor opgeven. Uiteindelijk blijven er 8 clubs
over die in de finale staan. Indien je in de gelegenheid bent, kom dan eens
kijken. De entree is gratis!!!!!!!
Wanneer vindt dit plaats ...
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Zaterdag 21 mei vanaf 10.00 - 19.00 uur

Er is ook het één en ander veranderd wat betreft de competitieteams voor
het seizoen 2016-2017! Van de drie teams blijven er 2 over. Dit omdat een
aantal spelers heeft aangeven te gaan stoppen met competitie te spelen.
Verderop in ‘Buitenkant Lijn’ worden jullie bijgepraat door onze
competitiecoördinator!
Wat betreft het aantal leden kan ik vertellen dat wij iets stijgende zijn.
Met name heeft dit betrekking op de jeugd. Hier zitten wij inmiddels op 21
jeugdleden. Bij de senioren komen er gelukkig meer nieuwe leden bij dan
er af gaan dus dat is een goede zaak.
Wij zijn op de goede weg ... Hopelijk houden we dit vol!
Jan Bosman
Voorzitter
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Van de secretaris
Onlangs hebben we gestemd over het al dan niet laten spelen van leden
van BC’70 op de woensdagavond. Door nieuwe ontwikkelingen is deze
vraag niet meer aan de orde. BC’70 speelt vanaf volgend seizoen alleen
nog in Vaassen.
Daardoor is BC Epe nu de enige badmintonclub in Epe.
Verder zien we met spanning uit naar de organisatie van het
jubileumfeest. De AC belooft er iets moois van te maken.
Jacob Wubs
Secretaris
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Van de Activiteitencommissie
We zijn nu iets meer dan een jaar actief. Het doel van de commissie is: de
vereniging meer levensvatbaar maken. Ook voor BC Epe geldt dat
stilstand achteruitgang is.
Wij proberen meer leden te krijgen door allerlei acties op te zetten en de
vereniging te promoten.
Onze leden komen vooral om te badmintonnen. We zijn als lid vaak
individualistisch ingesteld.
Op zich is dit logisch en niet erg. Echter om samen toch een club te
vormen, moeten we elkaar opzoeken en elkaar stimuleren en
samenwerken. Op die manier gaat de vereniging leven en komt er meer
samenhang. Het samen badmintonnen wordt dan nog leuker!
Hierdoor trekken we meer leden aan en mensen blijven langer lid. Om dit
te bereiken zijn onze acties hard nodig.

Als Activiteiten Commissie hebben we de hieronder vermelde activiteiten
opgezet:
optocht Koningsdag met de jeugd
wisseltoernooi op de woensdagavond
met de jeugd naar de midgetgolfbaan geweest
flyeractie
oliebollentoernooi
Rabobank sponsoring geregeld
krentenbroodactie
Bij de krentenbrodenactie hebben we gezamenlijk 581 broden verkocht
met een opbrengst van ruim 800 euro voor de club.
De diverse acties hebben er voor gezorgd dat we wat meer geld in kas
hebben en dat er nieuwe jeugd en senioren bij zijn gekomen. De diverse
acties zorgen voor meer bekendheid van de badmintonvereniging en
zorgen voor een actieve en positieve uitstraling van de vereniging.
Dit is vooral op de langere termijn erg belangrijk voor de PR.
Graag willen we ook de senioren meer betrekken bij onze acties. Graag
horen we van jullie nieuwe ideeën en wensen.
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Ook is een actieve bijdrage aan onze acties van harte welkom. We moeten
er voor zorgen dat we samen meer leden aantrekken.
Sandy heeft vanwege haar werk moeten stoppen met de
ActiviteitenCommissie. Nogmaals: bedankt Sandy voor je inzet. In Bertjan
hebben we een goede opvolger gevonden.
We zijn momenteel druk bezig met het voorbereiden van het
jubileumfeest.
Die is gepland op zaterdag 25 juni. Noteer deze dag maar vast in jullie
agenda.
Met vriendelijke groet,
De activiteitencommissie
Jan ten Have
Gerhard Heersink
Bertjan Herms
Wim Vos
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Een familie bezoek aan het spelcomputer museum, een beleving voor
Alle generaties! Er staan ongeveer 175 spelcomputers, arcadekasten, en
flipperkasten bespeelbaar voor het publiek opgesteld.
Daarnaast is er natuurlijk ook heel veel te bekijken.
Het is een prachtig maar vooral interactief uitje voor jong en oud !

Het Nederlands Instituut voor Games en Computers. Een bezoek aan
Games en Computers is een beleving voor Alle generaties.

Bezoek onze website:
www.spelcomputermuseum.nl
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Van de Competitie coördinator
De competitie 2015-2016 is al weer enige tijd geleden afgesloten. Het
eerste team speelt 2e klasse regiocompetitie en het tweede team 4e klasse.
Het eerste en tweede team zijn geëindigd in de middenmoot. Het
herenteam is als laatste in de poule geëindigd (en had dus moeten
degraderen, ware het niet dat degradatie uit de laagste klasse niet
mogelijk is).
Op individueel niveau noem ik de prestaties van Marco Telnekes (1e team)
en Erwin van Huffelen (2e team): zij verloren geen enkele enkelpartij! Een
eervolle vermelding verdient Arjen van der Werff die diverse keren
meespeelde in het tweede team.
Erwin van Huffelen is een richtingbepalende factor voor het komende
competitieseizoen. Erwin heeft besloten volgend jaar niet beschikbaar te
zijn als vastspeler van het tweede team. Hij heeft daarvoor een geldige
reden: Erwin gaat een opleiding volgen om zich verder te bekwamen in
zijn vak. Marjan Rouwenhorst en Sandy Stegeman, net als Erwin spelers
van het tweede team, beëindigen ook hun deelname aan het
competitiespelen.
Het gevolg is dat het tweede team komt te vervallen. Zoals gezegd gaat
Catrien van der Werff deel uitmaken van het eerste team. Jan van Essen
moet noodgedwongen zijn positie als vastspeler opgeven, maar hij blijft
beschikbaar als invaller. Dat laatste geldt ook voor Jan Bosman en Erwin
van Huffelen.
Geert Vermeulen
Competitie coördinator
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Hallo allemaal,
Na lang wikken en wegen heb ik besloten om mijn lidmaatschap van BC
Epe op te zeggen. Ik heb altijd met veel plezier m'n wedstrijden gespeeld
en erg leuke contacten gelegd op de club. De woensdagavond is toch voor
mij een minder geschikte avond om te sporten, er zijn te vaak andere
dingen die ook prioriteit hebben. Vandaar mijn besluit. Ik wil graag
iedereen bedanken voor de fijne tijd die ik heb met jullie heb gehad en
wens jullie en de club het allerbeste!
Hartelijke groet,
Alfred Tekelenburg
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Jarigen
April
1e Gerhard Heersink
2e Marc Smit
16e Winston Nooteboom
23e Maartje van de Beek
Mei
6e Piet Timmer
14e Martha Hofmeyer-Waisapy
15e Dorien Spaan
20e Henk Schoenman
24e Marjan Rouwenhorst

Juni
5e Jessica Groothuis
9e John Groenewold
15e Belinda & Frederike Hendriks
18e Frens Zand van 't
19e Joep Groote Schaarsberg
20e Angela Bosch
21e Gerrit Scholten
& Leona Vos
25e Jaap Elskamp
28e Rene Biemans
30e Henk Daggert

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:
Romée Vlasveld
Olaf Kwakkel
Senioren
Ad Slegers
José Lagerweij
We hebben op dit moment 69 leden waarvan 48 senioren en 21 junioren.
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 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 € 6,00 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 senioren hebben de mogelijkheid om training te volgen. De training begint
om 20.30 en wordt verzorgd door Leonora van Werven.

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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