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Van de voorzitter
Beste leden van BC Epe,
Een nieuwe Buitenkant Lijn met het laatste nieuws van onze
badmintonvereniging!
Sinterklaas is net achter de rug en de kerstdagen en Oud en Nieuw staan
alweer voor de deur.
Waar blijft de tijd ...
Afgelopen oktober hebben wij als bestuur van BC Epe jullie via een
enquête gevraagd hoe jullie over veel clubzaken binnen onze vereniging
denken. Daar is gelukkig veel respons op geweest. Jullie hebben daar
inmiddels de resultaten van opgestuurd gekregen met een bijbehorende
toelichting.
Aan ons nu de zaak om actie te ondernemen. We zullen jullie op de hoogte
houden van de ontwikkelingen. Dank jullie wel voor jullie respons!
Een aantal recreanten had aangegeven interesse te hebben om eens tegen
een andere vereniging te badmintonnen. Door de AC is daarom contact
gezocht met Heerder BC. Op 3 november jl. is er een husseltoernooitje
geweest. Er hebben ongeveer 12 recreanten meegespeeld in de Faberhal in
Heerde. Beide verenigingen vonden het een geslaagde uitwisseling. In
februari komen daarom de recreanten van Heerder BC naar Epe om tegen
onze vereniging te spelen. In een later stadium kunnen wij ook de
competitiespelers erbij betrekken.
De jeugdtraining die gegeven wordt door Valerie en Freddy verloopt
prima.
Ik werp regelmatig een blik in de zaal en zie dat het niveau omhoog gaat
en dat de junioren er plezier in hebben. Wie weet werken ze er naar toe om
volgend seizoen competitie te gaan spelen ...!??
De senioren die de training van Brian volgen, hebben het ook naar hun
zin. De trainingstijden zijn wat aangepast en dat loopt nu goed. Indien er
op- en/of aanmerkingen zijn, schroom dan niet om dat aan te geven bij
Brian.
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Ik wil via deze weg alle leden fijne feestdagen en een goed, gelukkig,
gezond en sportief 2017 wensen.
Jan Bosman
Voorzitter
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Van de secretaris
Het ledenaantal blijft wat schommelen rond de 70
We hebben nu 18 jeugdleden, waarvan 8 meisjes en 10 jongens.
Het aantal seniorleden is 52, waarvan 17 vrouwen en 35 mannen.
Nieuwe leden, sinds de vorige BuitenkantLijn, zijn:
Arina Grevengoed (junior)
Gerhalda Hendriks-Tiemens (senior)
Maureen Kommer (junior)
Leon Vos (junior)
Melanie Vos (junior)
Jurjen Pit (senior)
Sylvia Angenent (senior)
De voorzitter heeft uitgebreid geschreven over de gehouden enquête.
Ter volledigheid vinden jullie de samenvatting ook terug in deze uitgave
van Buitenkant Lijn.
Jacob Wubs
Secretaris
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Van de activiteitencommissie
De grote clubactie is weer afgelopen. We hebben hier op een
laagdrempelige manier aan meegedaan. Dit houdt in dat we alleen online
meegedaan hebben. Hierdoor hoef je niet te investeren en brengt het toch
wat op. We hebben 40 loten verkocht. De opbrengst voor de club is
ongeveer € 2,50 per lot.
De volgende actie is het rondbrengen van flyers in Epe. Dit gaan we in
januari doen. We hebben 5.000 flyers laten drukken. Deze worden door
vrijwilligers van de vereniging rondgebracht. We weten uit ervaring dat
deze actie een beperkt aantal nieuwe leden op levert. Het is dan ook zaak
om dit te blijven doen. Jullie kunnen ook aan vrienden of kennissen een
flyer geven. Jullie kunnen dan een of meer flyers ophalen bij Wim Vos of
Jan ten Have.
Het afgelopen jaar hebben we als activiteiten commissie de nodige acties
ondernomen. Dit willen we graag in het volgende jaar ook weer doen. Zo
gaan we o.a. met Pasen weer de broodactie opzetten.
Wim Vos
De activiteitencommissie
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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 !
Met Vriendelijke Groet,
John Groenewold
Voorzitter - Stichting Bonami SpelComputers
Voorzitter - Stichting Computermuseum
Het Nederlands Instituut voor Games en ComputersEen bezoek aan
Games en Computers is een beleving voor Alle generaties.
www.spelcomputermuseum.nl
Correspondentieadres: Bonami - Postbus 252 - 8160AG - Epe
Ook bereikbaar per mobiel op: 06 4642 3397
Beide stichtingen hebben de culturele ANBI status.
Algemeen Nut Beogende Instelling.
www.anbi.nl
KVK nr. 08163068
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Van de Competitie coördinator
Onze vereniging neemt komend seizoen met twee teams deel aan de
Regiocompetitie Centrum. Team 1 is een gemengd team en speelt in de 2e
klasse (afdeling 5). Het team bestaat uit:
Maarten van Schoonhoven, Marco Telnekes, Sonja van der Voort en
Catrien van der Werff. Catrien speelde vorig seizoen nog in het tweede
team. Dat tweede team is opgeheven. Catrien gaat twee klassen hoger
spelen: een uitdaging zogezegd. Haar voorganger in het eerste team,
Belinda Hendriks, gaat komend seizoen competitie spelen bij de andere
Eper badmintonvereniging BC '70 Veluwe. Zij wordt daar in het
badmintonveld gekoppeld aan haar tweelingzus Frederike. Belinda zoekt
de uitdaging van het spelen in een hogere klasse. De zussen blijven wel lid
van BC Epe.
Team 2 (vorig seizoen nog team 3) speelt in de 2e klasse (afdeling 3)
mannen van de Regiocompetitie Centrum. Dit team bestaat uit de
volgende mannen: John Groenewold, Robert van Schoonhoven, Piet
Timmer, Tom Demaret en Geert Vermeulen. Deze mannen staan hun
mannetje in de competitie, maar een kampioenschap moet in beginsel niet
worden verwacht.
Doordat we met een team minder spelen in de competitie, zijn er gelukkig
invallers voorhanden. Ik noem Marjan Rouwenhorst, Jan van Essen, Jan
Bosman en Erwin van Huffelen. Voorheen vormde het vinden van een
invaller meer dan eens een probleem.
Geert Vermeulen
Competitie coördinator
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Sinterklaas en Piet zijn geweest!
Sinterklaas en Piet zijn vorige week bij de jeugd van BC Epe langs
geweest. Ze hadden een jutezak met daarin voor ieder een chocoladeletter
en zakjes pepernoten langs gebracht bij Jan van de kantine. Ook de
kantine was aangekleed en op de tafels stonden pepernoten, taai taai,
speculaasjes en voor iedereen een glaasje ranja. De chocoladeletters en
zakjes pepernoten hebben we in de kantine uitgedeeld en gezamenlijk
hebben we van alle andere lekkernijen gegeten.
Verder zijn we met de jeugd bezig met de voorbereidingen voor een
oefenwedstrijd tegen de jeugd van BC'70 Veluwe uit Vaassen. We trainen
hard met nieuwe slagoefeningen en loopoefeningen. Deze oefenwedstrijd
zal plaatsvinden op maandag 16 januari in de Wieken in Vaassen waar de
jeugd van BC'70 Veluwe traint. Andersom zullen we ook nog een
thuisoefenwedstrijd doen, deze zal later in het jaar plaatsvinden.
Voor iedereen alvast fijne feestdagen gewenst en een goed nieuw jaar!
Freddy Smit en Valerie Doornkamp
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Uitslag Enquête
Er zijn 32 reacties geweest op de enquête. Hieronder en op de volgende
pagina’s de statistieken van die 32 reacties.
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Jarigen
Januari
3e Ad Slegers
4e Merel Boeve
5e Clarinda Telnekes
6e Robert Haar
9e Femke Telnekes
14e Maarten Huigens
19e Roy Trommelen
23e Chantall van Essen
25e Catrien van der Werff
27e Fady Betros
31e Wesley Nooteboom

Februari
4e Sanne Wijnberg
19e Robert van Schoonhoven
20e Sylvia Angenent
23e José Lagerweij-Koerts
Maart
1e Tom Demaret
6e Arjen van der Werff
14e Jurjen Pit
16e Sonja van der Voort
25e Huyb Klooster
26e Sandy Stegeman
28e Erwin van Huffelen
30e Monika Yuen

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:
Arina Grevengoed, Maureen
Kommer, Leon Vos & Melanie
Vos
Senioren
Gerhalda Hendriks-Tiemens,
Jurjen Pit & Sylvia Angenent.
Op moment van dit schrijven hebben we 18 jeugdleden, waarvan 8 meisjes
en 10 jongens.
Het aantal seniorleden is 52, waarvan 17 vrouwen en 35 mannen.
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?
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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 €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?
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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