
NIEUWSBRIEF

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
Jeugdcommissie:  
jeugd@bc-stiens.nl

Competitie

Kijk na de vakanties 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.

Nieuw Bankrekeningnummer

Let op: (speciaal voor PIETER)

ons nieuwe bankrekingnummer!

NL27 RBRB 0919 506003

3e jaargang nummer 2 juni 2016

LANG GELEDEN?
Absoluut. Het heeft even geduurd de tweede uitgave van dit jaar. 
Oorzaak? Ten eerste waren de bestuursvergaderingen niet zo 
spannend. Er werd wel voortgang geboekt, maar om nu te roepen: 
dat moet men weten, nee.
De jaarvergadering heeft een aantal zaken opgeleverd die de 
nodige aandacht behoeven. 
Drukke werkzaamheden en een ziekenhuisbezoek waren de 
ingrediënten om de energie wat te doen slinken en te denken “ze 
zoeken het maar even uit”. Maar…… we zijn er weer. 
Veel leesplezier.

INLOOP-TOERNOOI VOOR 
IEDEREEN
En wel op zaterdagmorgen 25 juni a.s. van 10.00 tot 12.00 uur. 
Bestemd voor zowel onze jeugd- als seniorleden. Onze jeugd mag 
familieleden, vrienden en vriendinnen meenemen. 
Je wordt op een vrij eenvoudige manier ingedeeld.  Gezelligheid is 
het toverwoord. Maar winnen blijft uiteraard wel belangrijk.
Kom en doe mee!  Klaar voor de start?

JAARVERGADERING
Goed bezocht dat mag worden vastgesteld. Ditmaal niet in 
Britsenburgh maar in het bovenzaaltje van het sportcomplex. Anton 
Brouwer werd bereid gevonden iets te vertellen over de zin en 
soms onzin van badmintontraining. 
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Belangrijk onderwerp was de voorgestelde contributieverhoging. 
Binnen een aantal jaren moeten we rekening houden met fikse 
huurverhogingen van de hal. We moeten daar alvast rekening 
mee houden. De vergadering had er begrip voor. Daarnaast werd 
besloten dat onze leden voortaan zowel de maandagavond als de 
vrijdagochtend kunnen bezoeken. Daarbij is er geen verschil 
meer in contributie. Mocht dat echt in de smaak gaan vallen dan 
zullen we in de praktijk waarschijnlijk een paar practische 
(indeel)problemen moeten oplossen. De verwachting is dat het 
bezoek aan deze speelmomenten stabiel blijft. De 
zaterdagochtend staat nog steeds open voor senioren die 
training willen hebben. Tot op dit moment wordt daar nog (te) 
weinig gebruik van gemaakt. Juist de mix van jeugd en senioren 
wordt in de praktijk toegejuicht.
Het bestuur heeft van de vergadering de opdracht meegekregen 
om serieus te onderzoeken of er meerdere contributievormen 
mogelijk zijn. Denk aan leden die absoluut maar eens in de twee 
of drie weken kunnen spelen. Kortingsmogelijkheden voor 
meerdere leden uit één gezin. Kunnen we werken met 
strippenkaarten e.d. Kunnen we studenten tegemoet komen?
Maar ook kijken naar mogelijke betalingswijzen. Automatisch, per 
maand, per drie maanden etc.   Doel is om onze vereniging 
aantrekkelijker te maken voor (adspirant) leden. We gaan aan het 
werk.

OVERIGENS………… De volgende algemene leden 
vergadering is gepland op dinsdag 13 september a.s.. 
Plaats van gebeuren bovenzaal van de sporthal. 
De notulen van de vorige vergadering wordt  jullie 
separaat bij deze nieuwsbrief toegezonden.
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Laatste speelda:
 ma 11 juli a.s.
vr 15 juli a.s.
za 16 juli a.s.
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De winnaars

De jeugdcommissie: Petra, Theo en 
Michiel

INTERNE RANGLIJSTCOMPETITIE
Is inmiddels opgestart. En uit de geluiden valt op te maken dat het 
aan de verwachtingen voldoet. Er worden stevige partijen gespeeld 
waarbij aan het eind de prijzen  zullen worden verdeeld. Theo en 
Pieter worden vanaf deze plaats alvast bedankt voor het vele werk 
wat ze er van hebben.

LOGO / SHIRT
De communicatiecommissie is er uit. Er is een logo uitgekozen en er 
is een keuze voor een clubshirt gemaakt. Hoe één en ander wordt 
geimplementeerd, zullen we nog even moeten afwachten. Tot die 
tijd prijkt op deze nieuwsbrief nog steeds het toch wel mooie oude 
logo, omhuld door een prachtige cirkel. Wisten jullie overigens dat 
we inmiddels aan ons vierde logo toe zijn?

JEUGDTOERNOOI
Goed georganiseerd en verrekte gezellig. Dat was ons jeugd 
clubtoernooi. Jeugdleden, vrienden, vriedinnen, broers en 
zusters of ouders konden meedoen. Er werd in poules 
gespeeld. Zoveel mogelijk punten halen dat was de kunst. 
Aan het eind van de morgen konden de prijsjes worden 
verdeeld, jeugdcommissie hartelijk dank voor jullie inzet.

TECHNISCHE COMMISSIE/
JEUGDCOMMISSIE

Er is een kleine wijziging gekomen in de samenstelling van zowel de 
technische- als jeugdcommissie.
Petra Veenstra en Theo Jaasma hebben aangegeven graag in de 
jeugdcommissie zitting te willen hebben. Theo blijft als 
jeugdvoorzitter lid van de technische commissie.
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De indeler

Marwin Alhillawie en Elco Vogt  worden toegevoegd aan de 
jeugdcommissie.
De technische commissie wordt aangevuld met Michiel Gerritsma 
omdat Joël Ritsema helaas aan het eind van dit seizoen onze 
vereniging gaat verlaten. 

BEWEGINGSWEEK
We kunnen constateren dat dit bepaald geen sukses is geweest. 
Van de inloopmomenten bij de diverse verenigingen is geen 
gebruik gemaakt. Ook is besloten de geplande bewegingsweek af 
te blazen. Overigens erg sneu voor de dames van de bv Sport die 
echt veel werk hebben verzet. Het is nog niet helemaal duidelijk 
waar het probleem ligt. Er komt nog een evaluatie. Misschien 
wordt er toch teveel gefocused op de doelgroep (echt)ouderen. 
Het is de groep waar iedereen, zo lijkt het vaak,  aan wil verdienen. 
Beweeg, blesseer je en laat je behandelen. De lijst van 
initiatiefnemers geeft in ieder geval wel vaak die indruk. 
Overigens niet erg handig. Met name voor sport overdag liggen 
er genoeg kansen. Maar heb het dan niet over leeftijden maar ga 
er gewoon voor. Iedereen is immers welkom.

INDELEN MAANDAGAVOND
Het wil blijkbaar maar niet lukken om het iedereen naar de zin te 
maken. We gaan je een geheimpje vertellen. Dat gaat ook nooit 
lukken. Het is een kwestie van geven en nemen. Onze club is geen 
competatieve club , maar bestaat voornamelijk uit recreatieve 
spelers en speelsters. Gelukkig kloppen oudere jeugdspelers op 
de deur met de wens  om competitie te gaan spelen.
De indelingsproblematiek is ook aan de orde geweest op de laatst 
gehouden jaarvergadering. Een aantal leden hebben zich daarbij 

spontaan opgegeven om eens na te denken of de
systematiek wat aantrekkelijker is te maken. We weten dat men al 
een eind op weg is.  Het doel is om er het volgende seizoen mee 
te beginnen. 


