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Start nieuwe seizoen 
Formeel begint het nieuwe seizoen m.i.v. 2 september a.s. !

Het bestuur heeft inmiddels besloten de start iets eerder te 
laten plaatsvinden door extra speelmomenten in te lassen.!

Op maandag 18 en 25 augustus  van 20.00 uur-21.30uur op 6 
banen, 

Op vrijdag 22 en 29 augustus van 09.30uur-11.00uur op 3 
banen. 

Op zaterdag 23 en 30 augustus van 10.00uur-12.00 uur op 3 
banen. 

Maak er gebruik van!!

De contributie voor het seizoen 2013-2014 zijn als volgt 
vastgesteld: 

senioren recreanten maandag € 125!

senioren recreanten vrijdag € 125!

senioren recreanten maandag en vrijdag € 145!

junioren recreanten zaterdagmorgen € 110 (alleen nieuwelingen, 
in principe doe je altijd mee aan de  competitie)!

senioren competitiespelers betalen € 20 extra (totaal € 145 incl. 
deelname aan de NBB-competitie)!

junioren competitiespelers  betalen € 15 extra (totaal € 125 incl. 
deelname aan de NBB-competitie)!

De betalingen dienen vóór 1 oktober van dit jaar plaats te 
vinden!

Actie werving nieuwe leden 
Helaas moeten we constateren dat het aantal leden de laatste 
jaren is teruggelopen. Met name het aantal jeugdleden is 
zorgwekkend. Besloten is om dit seizoen activiteiten te 
ontplooien om het aantal leden voor zowel maandag, vrijdag als 
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Nieuwsbrief 

In de laatste 
bestuursvergadering is 
afgesproken alle leden van 
onze vereniging zo snel als 
mogelijk op de hoogte te 
brengen van zaken die o.a. in 
de bestuursvergadering 
worden besproken. De 
nieuwsbrief wordt per email 
toegestuurd, op de website 
geplaatst, in de hal 
opgehangen en naar degenen 
die niet over internet 
beschikken is de bus 
gedeponeerd. Het formaat is 
PDF. Je moet dan wel op je 
computer beschikken over een 
zgn. PDF-reader. 

Bestuur 

Bob heeft aangegeven 
voorlopig niet meer te spelen. 
Hij vindt dat hij als gevolg 
daarvan te ver van de leden 
komt te staan en daarom niet 
meer als voorzitter kan 
optreden. Het bestuur heeft 
daarom besloten dat de 
bestuurstaken in ieder geval tot 
de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering er als volgt 
gaan uitzien. Voorzitter a.i. 
Johan Takens, vice voorzitter 
a.i. Henk Slot, secretaris a.i. Bob 
Hoogeveen, penningmeester, 
ledenadministratie en website 
Jacob Bosgra. Algemeen 
bestuurslid lid en tevens 
vertegenwoordiger jeugd Theo 
Jaasma.
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de jeugd op te krikken. Er wordt een plannetje geschreven en 
uiteraard zal er een beroep worden gedaan op onze leden om 
ons hierbij te ondersteunen. En heb je ideeën? Laat dat dan 
weten! h.slot@hccnet.nl !

Bij onze club kun je… 
Maar dat wist je al natuurlijk, spelen op de maandagavond of 
op de vrijdagmorgen. Daarnaast kan de jeugd er een plekje 
vinden op de zaterdagochtend. En dat tegen een heel redelijke 
contributie. En geloof je dat niet, surf dan maar eens op 
internet bij de andere verenigingen.!

De vrijdagochtend is ontstaan als sport overdag. Dus zeker 
niet gebonden aan een hogere leeftijd, zoals sommigen 
denken. Heb je ’s avonds geen tijd dan kun je op de 
vrijdagochtend je kunsten vertonen. Sterker nog, voor maar 
€20 extra kun je zowel op de maandagavond als de 
vrijdagochtend terecht. !

Kom eens bij elkaar op bezoek en neem een racket mee. !

Website 
Op dit moment wordt onderzocht hoe onze website eruit 
moet gaan zien. De bestaande site voldoet niet echt en er 
ontbreekt nog het één en ander. Met name Jacob Bosgra zal 
daar zijn energie insteken. En dergelijke site moet geschikt 
zijn voor de eigen leden maar ook voor derden. De site moet 
de leden gaan verleiden hem regelmatig te raadplegen. 
Dynamisch en aantrekkelijk zoals Jacob dat noemt.!

Afsluitend toernooi 
Op 30 juni a.s, de laatste maandag van deze maand, houden 
we ons afsluitend toernooi. Leden van de maandagavond, 
vrijdagmorgen en de jeugd kunnen hier aan deelnemen. En 
hoe meer zielen hoe meer vreugd. Er zijn prijsjes ter 
beschikking gesteld, maar het gaat vooral om de gezelligheid. 
Na afloop kunnen we onder het genot van een borreltje of iets 
anders afscheid nemen van dit seizoen.!

Vakanties 
Het bestuur wenst jullie een heel mooie en gezonde vakantie 
toe. Graag tot ziens.
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Beleidsplan 

Nog dit jaar zal er een 
beleidsplan voor onze club op 
tafel komen te liggen. Waar 
willen we als vereniging naar toe 
en hoe doen we dat.  

Wat zijn de onderwerpen waar 
we op gaan focussen. Willen we 
met name recreatief zijn of 
vinden we competitie, training  
en toernooien belangrijk. En is 
het allemaal betaalbaar. 

Belangrijk is dat we aan het 
begrip verenigingscultuur gaan 
werken.  

Dat kunnen we als bestuur zeker 
niet alleen. We hebben daar alle 
leden voor nodig. Met zijn allen 
vormen we immers de 
vereniging. 

In de loop van dit jaar gaan we 
vanuit jeugd, maandag- en 
vrijdaggroep een klankbord 
formeren waarmee we een 
stevige maar vooral positieve 
discussie willen aangaan. We 
gaan daar mensen voor 
benaderen, maar..... heb je zelf 
belangstelling? Laat het dan 
weten en geef je naam door aan 
de secretaris, mondeling of via 
secretariaat@bc-stiens.nl  

En, vooruit, onder het motto 
groei en bloei en waar een ieder 
zijn of haar steentje aan bijdraagt. 
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