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e-mail adressen bestuur
Johan Takens: voorzitter@bc-
stiens.nl
Jacob Bosgra: penningmeester@bc-
stiens.nl
Irene Weitenberg: info@bc-stiens.nl
Theo Jaasma: jeugd@bc-stiens.nl
Henk Slot: vrijdag@bc-stiens.nl
Technische commissie: 
tc@bc-stiens.nl
Competitieleider: Frits Sieswerda: 
f.sieswerda@gmail.com

Competitie

Kijk voor de einduitslagen en -
standen op onze website: www.bc-
stiens.nl

Website

Surf daar eens naartoe. Ontbreekt er 
iets, is er een aanvulling nodig? Laat 
dat dan weten aan Jacob Bosgra. 
Achterhaalde zaken en foutjes zijn 
storend, ook naar derden toe. Help 
ons daarbij.

2e jaargang nummer 7 november 2015

TIJDJE GELEDEN
De uitgave van deze 7e nieuwsbrief heeft even op zich laten 
wachten. Dramatisch is dat zeker niet. Want ondanks een tweetal 
bestuursvergaderingen waren er niet direct spraakmakende 
zaken aan de orde waarvan we onze leden zo snel mogelijk op de 
hoogte moesten brengen. 
Het liefst brengen we na elke vergadering een nieuwsbrief uit, 
maar soms lukt dat simpelweg niet.
Het aantal onderwerpen is nu weer zodanig dat we thans 
nummer 7 kunnen uitbrengen. In een andere lay-out, om het het 
wat spannend te houden en de aandacht te trekken. Neem er 
notie van. Heb je commentaar of wil je reageren ga je gang. Jullie 
weten ons te vinden.
En wil je eens de pen ter hand nemen of een toetsenbord 
martelen, graag. Reken maar dat we dan blij verrast zullen zijn.

NIEUWE SHUTTLES
We zijn er zuinig mee dat is wel duidelijk.  Maar inmiddels werd 
het toch tijd dat we een doos kokers met nieuwe exemplaren 
moesten aanschaffen. Na wat haperingen zijn ze afgeleverd. 
Ondertussen zijn de teams van een nieuwe koker voorzien. 
Binnen de technische commissie  is afgesproken dat Henk Slot 
vooralsnog het beheer op zich neemt. Een bijzonder belangrijke 
en vermoeiende job. Bij hem kun je dus terecht. Laten we wel 
alvast een paar afspraken maken. Ga niet op een shuttle staan, 
schop ze niet weg en zorg ervoor dat de kokers gevuld blijven 
(opruimen). Wordt er een nieuwe koker gevraagd dan zien we 
graag een oude gevulde koker terug. Die exemplaren kunnen we 
dan gaan gebruiken voor de training.  We hebben wel eens de 
neiging om slechtere shuttles te gaan scheuren en weg te 

gooien. Het is verstandiger die in een koker te bewaren. De 
shuttlebeheerder bekijkt dan wel of ie nog bruikbaar is.
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NIEUWE (JEUGD)LEDEN
We hebben weer nieuwe jeugdleden kunnen begroeten. Het 
gaat langzaam maar gestaag. De achterstand die we de laatste 
jaren hebben opgelopen is niet eenvoudig weg te werken. 
Badminton is geen sexy sport. Zo wordt er op de televisie weinig 
aandacht aan gegeven. En niet te vergeten, er is veel 
concurrentie van andere sporten. Maar is dat erg? Nee hoor. 
Belangrijkste blijft dat jeugd aan sport moet doen. Ze maken 
uiteindelijk zelf uit aan waaraan ze de meeste plezier beleven. Het 
is echter wel belangrijk te laten zien en “voelen” hoe leuk 
badminton is. Alhoewel de techniek  (het slaan en loopwerk) niet 
eenvoudig is, moeten ze het toch eens geprobeerd hebben. 
Een aantal jeugdleden van vorig jaar zijn inmiddels overgestapt 
naar de senioren. Maar we hebben het afgelopen jaar toch 8 
kinderen op de ledenlijst kunnen plaatsen. 
De vrijdagochtendgroep is het afgelopen jaar ook gestaag 
gegroeid. Konden we begin vorig jaar soms met moeite drie 
banen vullen, thans zijn dat er, als iedereen komt, zes banen.  
De bezetting op de maandagavond blijft redelijk stabiel.
We zullen er blijvend aan moeten werken om jong en oud 
enthousiast te maken voor onze sport. Regelmatig een poster 
ophangen, onze website en Facebookpagina slim gebruiken, 
maar ook belangrijk blijft het meenemen van familieleden, buren, 
vrienden e.d. voor een aantal  speelmomenten op proef. Geef 
aan dat wij als vereniging zowel voor senioren als jeugd maar ook 
overdag badminton aanbieden aanbieden. Daarna is het 
belangrijk ze op een leuke manier op te nemen in de groep. Mep 
ze niet direct van de baan, want dat is juist demotiverend voor 
beginners. 

Laten we er met z’n allen voor gaan!
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EINDEJAARS-MIXTOERNOOI
Het Eindejaars-Mixtoernooi van onze vereniging is gepland op 28 
december a.s.  We vragen ditmaal een geringe inschrijvingsbijdrage 
van € 3,50.  p.p. 
We gaan lijsten ophangen in de sporthal en vragen de 
maandagavondgroep, de vrijdagochtendgroep en de oudere jeugd 
zich vooral op te geven. Na de inschrijving zullen de poules worden 
ingedeeld en zal iedereen bericht krijgen omtrent speeltijd etc.
Laten we er weer net zoals vorig jaar een succes van gaan maken. 

COMMUNICATIECOMMISSIE
We hebben een aantal leden bereid gevonden zitting te nemen in 
een pas geformeerde communicatiecommissie. Zij zullen pogen 
onze vereniging meer smoel te geven. 
Vooral naar buiten toe is dat nodig. Wie zijn we, voor wie zijn we er, 
wat doen we (niet) etc.
En dat is geen eenvoudige zaak. Onderwerpen die aan de orde 
komen zijn o.a.

• Lay-out, feitelijk de uiterlijke verschijningsvorm van 
         de club m.b.t. tekst, internet, kleding e.d.
• Uitvoering clubkleding 
• (Omgang met) sociale media
• Website
• Doelgroepen (sponsoren, leden, derden)

Alvorens tot kloeke besluiten te komen zal de club eerst de zin en 
de onzin van de diverse zaken moeten afwegen. Immers veel 
inspanning en eventueel kosten dienen afgezet te worden tegen het 
te behalen resultaat.

Voorbeeld daarvan is onze website. Voldoet die aan de wensen van 

Noteer!!
het Eindejaars-mixtoernooi wordt 
gehouden op maandagavond     28 
december a.s.
Doe mee!

onze leden. Wat wil je er kunnen vinden. Hoe kunnen we derden 
bereiken en is de site voor hen (aspirant leden en sponsoren) 
interessant genoeg.  
Heb je ideeën of wil je wat betekenen? Benader dan de commissie.

Leden van de 
communicatiecommissie:
Irene Weitenberg (ma en bestuur)
Thom Haagsma (vr)
Pieter Romkema (ma)
Maryse Brandsma (jeugd)
Johan Takens 
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Competitie
Er is een aanvang gemaakt met de competitie. 
De senioren leveren drie teams. Het eerste en tweede team 
hebben de afgelopen jaren al de nodige ervaring opgedaan. 
Ze hebben inmiddels een aantal wedstrijden achter de rug. De 
inzet is fantastisch en dat is o.a. te zien aan het aantal 
dweilpauzes. 

Het derde team bestaat uit de jeugdleden van vorig jaar. Het is 
een mannenteam wat speelt in een klasse die speciaal voor 
hen is geformeerd. Door omstandigheden zijn ze wat later 
begonnen.

Ons enige jeugdteam, waarvan de leden echt beginnend zijn, 
is de huidige tegenstand duidelijk te groot. Tegenstanders 
hebben al twee en drie jaar competitie-ervaring achter de rug. 
Erg jammer, maar we beschouwen het maar als een te harde 
leerschool die volgend jaar weer vruchten gaat afwerpen. De 
kunst is nu de moed er in te houden en vooral plezier te 
hebben. Hopelijk zijn er dan meerdere teams te formeren en 
kan er een betere verdeling worden gemaakt. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het is bijna weer zover. De algemene ledenvergadering staat alweer 
gepland. Een belangrijke vergadering, zo verzekeren we jullie. 
Reguliere zaken passeren de revue. Maar vooral de onderwerpen 
die gaan over de begroting (o.a. contributie), het onderbrengen van 
het sportcomplex bij de bv Sport, de competitie, ledenwerving e.d. 
hebben een groot ledenbelang. Daarover horen we graag de 
mening van de leden. Immers een sportvereniging is niet alleen het 
bestuur!

We hopen echt minimaal eenzelfde opkomst te hebben als vorig 
jaar. Daar waren we blij mee en trots op.  Wij zien er al naar uit!

Hebben jullie nu al onderwerpen waarvan je denkt dat die belangrijk 
zijn,  laat dat dan weten. Dan hebben wij de tijd om daarop in te 
spelen.

Let op en noteer in je agenda:
de algemene ledenvergadering 
wordt gehouden op 23 februari 
2016!
Uiteraard worden de stukken 
mettertijd toegestuurd en worden 
lokatie en tijd nader aangegeven.

Anton Brouwer is bereid gevonden 
iets te komen vertellen over het nut 
en noodzaak van badmintontraining
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