
                                   …surf ook eens naar onze vernieuwde website 
www.badmintonepe.nl 

 

1 

 

Het eerste nieuws over 
Badmintonvereniging 

BC Epe 
 

                   

 
 

 
 

 
 
 
 

 
                          Seizoen 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Januari 2013 

Jaargang 16 

Nr. 2 



                                             

2 

 

Colofon… 
 

Buitenkant Lijn: 
Buitenkant Lijn wordt vier maal 

per jaar uitgebracht. Ze wordt 

verspreid onder de leden en de 

adverteerders. 

 

Uitgave: 
2e uitgave. 

 

Kopij: 
Kopij kan worden ingeleverd bij 

Maarten van Schoonhoven of via  

(onderstaand) e-mail adres. 

 

E-mail:       
buitenkantlijn@gmail.com. 

 

Redactie: 
Robert van Schoonhoven en 

Maarten van Schoonhoven. 

 

Copyright©:  
Auteursrecht op de inhoud 

voorbehouden. 

 

Betaling: 
Betalingen kunnen worden 

overgemaakt op gironummer:       

P 33.81.986 t.n.v.:  

Penningmeester BC Epe te Epe. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Bestuur BC-Epe: 

Voorzitter: 
                      Jan Bosman 

          Pelzerpark 19 

          8162 GA Epe 

                        Tel. 0578-620142 

 

 

 

Penningmeester: 
                       Erwin van     

          Huffelen 

           

 

 

 

 

Secretaris: 
         Marco Telnekes 

          Klaverkamp 39 

                        8162 HN Epe 

                        Tel.: 0578-615805 

 

 

 

Competitieleidster:  
                         Belinda Hendriks 

           Klaverkamp 45 

           8162 HN Epe 

                         Tel. 0578-616330 

 

 

 

Ledenadministratie:  
Marjan  

Rouwenhorst 

                        W. Dreeslaan 42 

          8161 ZT Epe 

                        Tel.: 0578-620708 
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Van de voorzitter 
 
Er is weer een nieuw jaar aangebroken en ik wil jullie bij deze allemaal 

een gelukkig, gezond en sportief 2013 toewensen! 

Ik hoop dat jullie een fijne kerst en een goed “Oud en nieuw” hebben 

gehad. 

 

Het jaar 2013 zal voor de badmintonwereld/club een moeilijk jaar worden. 

Wij staan er financieel nog wel goed voor, maar om echt gezond te blijven 

wordt het toch een stuk lastiger. De zaalhuur word duurder en tevens, 

zoals in de krant en op tv is gemeld, krijgt de Nederlandse Badmintonbond 

GEEN subsidie meer! Dit houdt in dat zij geen € 400.000,00 meer krijgen 

van het NOCNSF. Dit is een hele grote aderlating en zal consequenties 

hebben voor de verenigingen. Er zal meer afgedragen moeten worden. Op 

de Algemene Leden Vergadering van 27 februari a.s. horen jullie hierover 

meer.  

 

Wat we nu dus zeker nodig hebben zijn NIEUWE LEDEN!!!! 

Op 23 januari organiseert de activiteitencommissie 

een “Open Huis” en ik hoop dat jullie een aantal 

nieuwe mensen/potentiële leden zullen meebrengen. 

Dat is echt nodig!! 

De activiteitencommissie is tevens druk bezig om 

allerlei toernooitjes voor de bestaande leden in elkaar 

te zetten. Wanneer jullie dit lezen is het 

“Oliebollentoernooi” bv. net achter de rug. Er staan er 

nog een aantal op stapel en deze staan vermeld op 

onze site www.badmintonepe.nl Dus kijk af en toe op 

de site!  

 

Tot slot wil ik een oproep doen aan de leden! 

Wij zijn naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester en secretaris!!! 

Onze penningmeester Erwin heeft zich helaas, wegens te drukke 

werkzaamheden op zijn werk, teruggetrokken. Wij, als 

bestuur, vinden dat heel jammer! Tevens stopt Marco, onze 

secretaris, ermee. Dit had hij vorig jaar aangeven. Ook dit 

vinden wij jammer! 

Indien er leden zijn die zich voor deze functie willen 

inzetten, dan kun je je melden bij één van de 

bestuursleden. GRAAG! 

 

  

http://www.badmintonepe.nl/
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Ik wil bij deze ALLE mensen die de club het afgelopen jaar hebben  

geholpen bedanken voor hun inzet! Aankomend jaar zullen we die ook 

weer nodig hebben, dus ik hoop op net zo’n fijne samenwerking! 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Bosman  

Voorzitter 

PS 

Afgelopen jaar is het 1e Stadtler & Waldorf  toernooi geweest. En ja hoor, 

er komt een vervolg! En wel op zaterdag 13 april a.s. Houd deze dag alvast 

vrij. In een volgende Buitenkant Lijn zullen jullie hier meer over horen.  
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Van de secretaris 
Onze website 

Surfen jullie nog wel eens naar onze website? Hier wordt alle laatste info 

gemeld. Ook deze Buitenkant Lijn staat bijvoorbeeld online. Wanneer er 

bijvoorbeeld een vervallen of afwijkende speelavond is, staat dit onder “het 

laatste nieuws”. Voor overige speeldagen, kijk dan onder “kalender”. Hier 

staan ook de komende activiteiten vermeld. 

Je kunt de site raadplegen op: www.badmintonepe.nl. Neem eens een 

kijkje, of beter, stel hem in als startpagina en je ziet meteen of er weer wat 

nieuws te melden is.  

 

Agenda voor komend half jaar    J = Junioren 

       S = Senioren 

Geen speelavond junioren: woensdag 20 februari 2013 J 

Algemene LedenVergadering: woensdag 27 februari 2013  J&S 
    (vanaf 19.30 uur) 

Bijzondere activiteit:  woensdag 6 maart 2013  J&S 
    (info volgt t.z.t.) 

Open Huis (werving nieuwe leden): woensdag 3 april 2013  J&S 
(wel gewone trainings- en speelavond) 

Waldorf & Stattler-toernooi: zaterdag 13 april 2013  S 

Geen speelavond junioren: woensdag 1 mei 2013  J 

Bijzondere activiteit:  woensdag 15 mei 2013  J 

    (info volgt t.z.t.) 
Afsluiting seizoen:  woensdag 19 juni 2013  J 

 

Werving en behoud 

Eind 2009, vlak voordat onze oude sporthal in vlammen opging, hadden 

we iets meer dan 80 leden. Een gezond aantal leden waarbij onze 

vereniging financieel goed op orde was. Niet alleen financieel op orde, ook 

de gezelligheid en het verenigingsgevoel vierde hoogtij. Drie jaar daarvoor, 

in 2006, zaten we op een dieptepunt wat betreft het ledenaantal. Middels 

diverse charme-offensieven, acties, open huizen en andere werfacties, 

hebben we langzaam maar zeker onze vereniging op het aantal van 80 

leden gekregen eind 2009.  

Helaas ging kerstavond 2009 onze hal in vlammen op en volgde een 

overgangsperiode van een jaar richting opening van de nieuwe sporthal. 

Vlak voor de opening was ons ledenaantal door de hele situatie inmiddels 

drastisch gedaald tot ongeveer 50 leden. Door de opening van de nieuwe 

hal ontstond, zoals ook gehoopt, weer een flinke aanwas van nieuwe leden. 

Het ledenaantal was weer in een stijgende lijn gekomen. Maar helaas 

gaan we nu weer langzaam richting het dieptepunt van 2006. Die 

aantrekkingskracht van een nieuwe sporthal is nu verdwenen… 

 

 

http://www.badmintonepe.nl/
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Het wordt dus weer hoognodig tijd voor actie!!! Inmiddels hebben we al 

diverse activiteiten georganiseerd om bestaande leden te behouden en 

nieuwe te werven. En er volgen er nog veel meer, zie hierboven. Maar met 

deze activiteiten zijn we er nog lang niet. Om het ledenaantal weer op 

niveau te krijgen hebben we de hulp nodig van jullie allemaal! Deze hulp 

kan op diverse manieren: 

- hulp met het organiseren van de activiteiten 

- hulp met het uitvoeren van de activiteiten 

- het werven van nieuwe leden. Vraag buren, vrienden, familie, 

collega’s, enz. 

- zoeken naar financiële middelen (sponsoren) om budget voor 

bijzondere activiteiten te creëren 

- hulp door het aandragen van creatieve nieuwe ideeën (hoe klein 

ook) om onze vereniging weer een impuls te geven 

- hulp door een bestuursfunctie te bekleden (penningmeester? of 

secretaris?) 

- enzovoorts… 

We moeten dit dus samen doen, met z’n allen. Wanneer we zo doorgaan, 

gaat het namelijk NIET goed. En dit is geen geintje. Schouders eronder 

dus, gympies aan en weer op naar de 80 leden! Geef dus even een gil 

wanneer je graag een steentje bij wil dragen. 

 

Assistentie jeugdbegeleiding 

Sinds begin van het seizoen geven Frederike, Brian, Jan v. E. en Marco om 

beurten training aan onze jeugd. Op zich gaat dit goed, maar ze zouden 

hier best wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Wanneer je de kinderen goed 

wil begeleiden heb je aan één trainer op een avond niet genoeg. Daarom 

zou het fijn zijn wanneer een iemand af en toe zou kunnen assisteren. 

Daarnaast is er wellicht ook iemand bereid om zich mede aan te melden 

als jeugdtrainer? Dan hebben de huidige trainers wat meer mogelijkheden 

wanneer iemand een keer niet kan. 

Zie je één van deze taken zitten, stuur dan even een mailtje naar: 

secretaris@badmintonepe.nl. Het is maar één uurtje van 19.00-20.00 uur 

één keer per maand, dus veel tijd kost het niet. 

 

Nieuwe adverteerders/ sponsoren gezocht 

Inmiddels zijn weer een adverteerder kwijtgeraakt (faillissement) en zijn 

we op zoek naar potentiële nieuwe sponsoren. Weet je iemand of een 

bedrijf die wellicht wel wil sponsoren, horen we het graag. De sponsor 

komt op onze website te staan en in deze Buitenkant Lijn. Ook is er een 

mogelijkheid om in de sporthal een reclamedoek te huren. Vraag bij de 

voorzitter naar de mogelijkheden. 

 

 

mailto:secretaris@badmintonepe.nl
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Algemene LedenVergadering 

Op 27 februari a.s. om 19.30 uur is er weer de jaarlijkse ALV in het 

sportcafé. Zorg dat je erbij bent en laat je stem horen. Verderop in deze 

Buitenkant Lijn staat het verslag van de ALV van afgelopen jaar en de 

agenda van komende ALV. 

 

Jaarverslag secretaris 

Inmiddels zijn we weer een jaartje verder. Wat gaat de tijd snel en wat is 

er afgelopen jaar eigenlijk allemaal gedaan door het secretariaat? 

Maarten en Robert hebben Buitenkant Lijn op diverse momenten 

uitgebracht (dit valt overigens onder het secretariaat). Maarten en Robert 

zorgen ervoor dat jullie allemaal (inmiddels alleen op digitale wijze via de 

mail) op de hoogte blijven van al het reilen en zeilen binnen onze 

vereniging. Heren, hartelijk dank hiervoor.  

Onder het secretariaat valt ook de ledenadministratie. Deze wordt keurig 

beheerd door Marjan. Helaas momenteel iets meer afmeldingen dan 

aanmeldingen. Marjan, ontzettend bedankt voor jouw inzet van afgelopen 

jaar. 

Normaal gesproken hebben we twee maal per jaar NOVO-overleg, maar 

dit jaar geen. Bij dit overleg waren 8 badmintonverenigingen uit onze 

regio aanwezig en bespreken alle zaken zoals: ontwikkelingen bij NBB, 

werving nieuwe leden, toernooien, enz. Een 3-tal verenigingen zijn 

afgevallen en hierdoor hebben we besloten met dit NOVO-overleg te 

stoppen. 

 

Afgelopen jaar hebben we tevens om de maand een bestuursvergadering 

gehad. 

Ook hebben we weer 2 vergaderingen bijgewoond van het 

stichtingsbestuur van onze sporthal. 

 
 

 

 

 

 

Marco Telnekes 

Secretaris  
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      ALV 2013 – aanvang 19.30 uur 

 
 

Opening door de voorzitter 
 

     Notulen ALV 2012 

Jaarverslagen van de secretaris en de 

competitieleidster 
 

Verslag van de kascommissie 

Verslag financiën en de begroting voor  

2013 

Vacatures penningmeester en   

secretaris 
 

Ledenaantal/ toekomst 
 

Rondvraag 
 

Sluiting 
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Notulen ALV woensdag 29 februari 2012, 
aanvang 19.30 uur.  
 

Opening door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 

Totaal zijn 26 leden aanwezig. Het is dus een druk bezochte vergadering. 

De voorzitter is aangenaam verrast. 

 

Notulen ALV 2011 

De notulen van de ALV afgelopen jaar worden goedgekeurd. De notulist 

wordt bedankt. 

 

Jaarverslagen van de secretaris en de competitieleidster 

Zowel het jaarverslag van de competitieleidster en secretaris stonden in de 

laatste BuitenkantLijn. Beide verslagen worden door de vergadering 

goedgekeurd. 

 

Verslag van de kascommissie 

Tom en Maarten waren aan de beurt om een kijkje te nemen in de 

financiële boeken van onze vereniging. De penningmeester Jan Bosman 

had zijn best gedaan om onze boeken in orde te brengen. Tom en Maarten 

gaven aan dat ze de financiën prima beheerd hadden aangetroffen. De 

penningmeester wordt bedankt voor inzet. Decharge is hierbij verleend. 

Maarten en Alfred zullen volgend jaar de boeken opnieuw onderwerpen 

aan een kritische blik. Jobien Demaret zal indien nodig als reserve 

inspringen. 

 

Verslag financiën en de begroting voor 2012 

Penningmeester Jan geeft een toelichting op het verslag en de begroting 

voor komend jaar.  

De bondscontributie voor komend seizoen is door de Nederlandse 

Badminton Bond vastgesteld op € 2,15 per maand voor de senioren en € 

1,55 voor de junioren (een kleine verhoging dus).  

De aanwezigen hebben verder geen vragen en opmerkingen. 

 

Zaalhuur, idee om zondag weer competitie spelen? Competitiespelers 

kunnen dan weer op woensdag spelen. Hiervoor in de plaats woensdag tot 

22.30 uur ipv. 23.00 uur. Brian geeft aan dat jeugd geen 9 banen nodig 

heeft, voorstel om jeugd op 6 banen, hierdoor bespaar je ook geld. Voorstel 

goed idee? De vergadering vindt dit goed.  

 

Aftreden voorzitter 

Belinda en Brian doen een leuk stukje middels poppenkast. Hierbij wordt 

Jan van Essen benoemd als erelid van de vereniging! 
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Benoeming nieuwe voorzitter 

Jan van Essen draagt zijn voorzittershamer over aan Jan Bosman en 

wenst hem veel succes. Aangezien Jan Bosman penningmeester is, wie wil 

dan nu penningmeester worden? Erwin wil dit gaan doen. De vergadering 

is het er mee eens. 

 

Rondvraag 

Constatering vanuit het bestuur; de seniorencommissie, houdt deze ermee 

op? Op de oproep in Buitenkant Lijn heeft niemand gereageerd. Wie wil 

voor fris bloed zorgen?  Geen reactie vanuit de vergadering. Aan een ieder 

het verzoek om hier nog eens over na te denken. Tenslotte kan het bestuur 

niet alles doen… 

 

Voorstel van de voorzitter om Buitenkant Lijn alleen nog digitaal te 

verspreiden en op de website te zetten? Vergadering gaat akkoord. 

Diegene die hem op papier wenst, kan dit aangeven. 

 

Zaalhuur, idee om zondag weer competitie spelen? Competitiespelers 

kunnen dan weer op woensdag spelen. Hiervoor in de plaats woensdag tot 

22.30 uur ipv. 23.00 uur. Brian geeft aan dat jeugd geen 9 banen nodig 

heeft, voorstel om jeugd op 6 banen, hierdoor bespaar je ook geld. Voorstel 

goed idee? De vergadering is het eens met beide voorstellen.  

 

Geert is blij met de website. Complimenten voor het webbeheer. JvE geeft 

aan dat de penningmeester en de secretaris belangrijk zijn voor onze 

vereniging, maar daarnaast bijzondere aandacht voor onze secretaris 

Marco die dus ook de website heeft gemaakt en beheert. 

 

Rob Salawanbessie komt binnen, hij is regiomanager bij BadmintonNL 

(badmintonbond). Korte introductie over de lange periode dat Jan van 

Essen voorzitter is en dat hij Jan ook al vele jaren kent vanuit de vele 

vergaderingen met het bondsbestuur. Hij overhandigt Jan een erepenning 

brons namens BNL. Dit is een bijzondere penning, die erg weinig wordt 

toegekend. Jan ontvangt deze penning als verdienste voor de badminton.  

Jan van Essen bedankt Rob , het bestuur en de leden. 

  

Sluiting 

Jan van Essen bedankt een ieder voor hun komst en sluit om de 

vergadering. 

  



                                             

14 

 

Van de competitieleidster 

 

Met nog een paar speelweken te gaan, zijn we in de slotfase van het 

competitieseizoen aangekomen. 

Tijd om een tussenstand op te maken. 

 

Na 11 speelweken bevindt team 1 zich op een 5e plaats van de 8 teams. 

Met ’t Veen op 1 punt en BC Barneveld op 2 punten boven zich, zal het nog 

een substrijd worden voor de plaatsen 3, 4 en 5. In de wedstrijden tegen 

Heerde en Hellas zullen de meeste punten binnen gehaald moeten worden, 

willen ze op de 3e plaats eindigen. Best spannend nog! 

 

Team 2 staat na 11 speelweken op een één na laatste (7e ) plaats in de 

ranglijst. Ik denk dat ze ook op deze plaats zullen eindigen, gezien de 

voorsprong van de teams boven zich. Niks mis mee, want ze hebben ook te 

maken gehad met blessures. Marjan kampt(e) met een 

slijmbeursontsteking, maar gelukkig kon er een beroep worden gedaan op 

Sandy en Sonja.  De laatste wedstrijden tegen Houten, BC Deto en BC 

Mariken zal Marjan weer enkele partijen gaan meespelen. Zet ’m op die 

laatste wedstrijden. 

 

Het herenteam doet het erg goed! Zij hebben een promotie in het 

vooruitzicht. Na 9 speelweken staan zijn op een 2e plaats!! Wat een 

toppers! Een prima prestatie als je weet dat vastspeler Piet ook door een 

blessure is uitgevallen en de heren regelmatig een invaller moesten 

vinden. Op de heren rust nu de schone taak om Selby en Sjeve Sjuttle 

onder zich te houden. Heel veel succes!  

 

Alle invallers Remy, Roland, Sandy en Sonja wil ik bij deze hartelijk 

danken voor hun invalbeurten. Zonder jullie inzet hadden we een aantal 

keer flinke boetes binnen gekregen. Nu konden er in ieder geval leuke 

wedstrijden worden gespeeld. We hopen dat we volgend seizoen weer een 

beroep op jullie mogen doen (mocht dat nodig zijn)…. 

 

In februari en maart zullen de voorbereidingen voor een volgend 

competitieseizoen starten. 

Alle leden krijgen dan de kans om zich aan te 

melden voor het spelen van competitiewedstrijden. 

T.z.t. horen jullie daarover meer. 

 

Competitiespelers succes met de laatste loodjes! 

 

Belinda Hendriks 

Competitieleidster  
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Oproep  van de ledenadministratie 
 

Het is voor ons belangrijk dat we over de juiste e-mailadressen 

beschikken. In de nabije toekomst krijgen we een digitale ledenpas (en die 

kan dan rechtstreeks naar de betreffende persoon toegestuurd worden). 

Bovendien worden mededelingen, zoals bijvoorbeeld over toernooitjes, ook 

vaak via  de mail gedaan. Dus in alle gevallen handig om de goede 

mailadressen voorhanden te hebben. 

Ook als je verhuisd bent, een ander telefoonnummer hebt gekregen dit 

graag doorgeven aan: 

Marjan Rouwenhorst. E-mail: rouwe242@planet.nl 

 
  

mailto:rouwe242@planet.nl
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BC Epe aan slag! 
 
Het 3e team van 

badmintonvereniging BC Epe heeft 

op woensdag 23 januari 2013 haar 

twaalfde en laatste wedstrijd van dit 

seizoen gespeeld. Het betrof een 

thuiswedstrijd 

Het team bestaat uit vier mannen en 

speelt in Mannen 2e klasse afdeling 

1 van Regio Centrum van Badminton 

Nederland. 

Tegenstander was Selby M1 uit 

Soest. De uitwedstrijd was in 4-4 

geëindigd. De verwachting was dan ook dat er strijd geleverd zou gaan 

worden. Voor het team van BC Epe bestond de mogelijkheid om eerste in 

de afdeling te worden: er moesten dan ten minste vier punten worden 

behaald. Bij het behalen van die vier punten kon het team niet meer 

worden achterhaald door de nummer 2, Amersfoort M1, een team dat zich 

bij de andere teams in de afdeling weinig geliefd had gemaakt, niet in het 

minst door in de thuiswedstrijden het gebruik van de veren shuttle voor te 

schrijven, een elders op dit niveau van het competitiebadminton nimmer 

vertoond verschijnsel. 

Hoewel de tegenstander het herenteam van BC Epe om de hierboven 

gemelde reden het kampioenschap van harte gunde, werd toch met de 

volledige inzet gespeeld!  

Een aparte vermelding verdient de wedstrijd die de met een superieure 

techniek gezegende John Groenewold speelde tegen zijn lichtvoetige (en 

tientallen jaren jongere) tegenstander. John verloor de eerste set. Hij 

moest nog warm worden en de techniek haperde op de momenten dat het 

erom ging de punt te incasseren. In de tweede set liep het spel van John 

zoals het moet lopen en bracht hij zijn zo nu en dan duizelig wordende 

tegenstander enkele malen tot vertwijfeling. Deze set werd afgetekend 

gewonnen. In de derde en beslissende set kon John het niveau van de 

vorige set helaas niet evenaren, zodat hij uiteindelijk zijn tegenstander 

moest feliciteren met diens verdiende overwinning. 

Na ongeveer twee uur spelen was de wedstrijd gedaan, de stand 4-4 en het 

herenteam van BC Epe kampioen. 

 
Geert Vermeulen 

Competitiespeler Team 3 
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Jarigen 

 

Februari    Maart 
14e Revin van de Worp   1e Tom Demaret 

19e Robert van Schoonhoven  16e Sonja van de Voort 

     25e Elisa van Hell 

April     25e Huyb Klooster 

2e Marc Smit    26e Sandy Stegeman 

13e Kaj Bossenbroek   28e Erwin van Huffelen 

21e Romee Vlasveld 

  
 
 
 
 
 
 
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  

Sanne Hofmeijer  

Bas Biemans 

Révin van de Worp 

 

Senioren 

Roy Trommelen 

 

Van harte welkom op onze 

vereniging! We hopen dat je het naar je zin zult hebben. Als je vragen hebt 

kan je altijd bij één van onze bestuursleden terecht.  
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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 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. 

 

Clubkampioenschappen? 
Ieder jaar aan het eind van het seizoen, geldt het recht van de sterkste en, 

organiseren we natuurlijk de clubkampioenschappen.  

 

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? 
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 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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