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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
Jeugdcommissie:  
jeugd@bc-stiens.nl

Competitie

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

Website

Op dit moment wordt er hard 
gewerkt aan een nieuwe opzet van 
onze website. Als ie de lucht in gaat, 
bekijk hem dan.Ontbreekt er iets, is 
er een aanvulling nodig? Laat dat 
dan weten. Achterhaalde zaken en 
foutjes zijn storend, ook naar derden 
toe. Help ons daarbij, nu en straks.

NIEUW LOGO
Rechtsboven kun je het bewonderen. Ons nieuwe logo. Inmiddels 
ook al gesignaleerd op de (ook) nieuwe clubshirts. 
Het heeft even geduurd, maar het resultaat mag 
er zijn. 
Nog niet iedereen draagt dit shirt , maar we gaan 
er vanuit dat de hal binnenkort helemaal groen
ziet. Wil je er een shirt kopen, geef dit dan op bij 
onze voorzitter. Vraag naar de prijs en denk vooral 
om de maatvoering. Optimisme hierover wordt snel 
afgestraft. Hou rekening met buikjes en overmatige spiervorming.

EINDEJAARS-TOERNOOI OP 
MAANDAG 19 DECEMBER A.S.
We gaan er weer voor. 19 december a.s. houden we ons 
eindejaars-toernooi. Wim Vervoort en Henk Slot gaan de zaak 
organiseren. Vorig jaar waren er stemmen opgegaan om de 
mogelijkheid te onderzoeken of we niet simpelweg met 
mannenteams en vrouwenteams konden werken. Het is het 
proberen waard natuurlijk. Voorwaarde is wel dat er in ieder geval 
genoeg dames moeten zijn. Is dat niet het geval dan gaan we 
gemengde teams samenstellen. We  moeten namelijk constateren 
dat onze vereniging in verhouding weinig dames telt. Misschien 
wel een reden om dat eens nader te onderzoeken. 
We hopen op eenzelfde opkomst als vorig jaar en dan kunnen we 
weer 6 teams formeren. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd, We 

willen iedereen wel graag van een aardigheidje voorzien. We gaan 
er stiekem vanuit dat het bestuur de bitterballen regelt.
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OLIEBOLLEN-TOERNOOI VOOR 
ONZE JEUGD OP ZATERDAG 31 
DECEMBER A.S.
Zaterdagmorgen 31 december a.s. van 10.00 tot 12.00 uur is 
het zover. 
Onze jeugd bindt onderling te strijd aan. Je mag familieleden, 
vrienden en vriendinnen meenemen. 
Je wordt op een vrij eenvoudige manier ingedeeld.  Gezelligheid 
is het toverwoord. Maar winnen blijft uiteraard wel belangrijk.
De jeugdcommissie gaat jullie nog persoonlijk benaderen. Geef 
je op en doe mee!  Klaar voor de start?

TECHNISCHE COMMISSIE/
JEUGDCOMMISSIE
Helaas heeft Michiel Gerritsen onze club verlaten. Oorzaak is dat 
Michiel stage gaat lopen in Amsterdam. En dat valt dan weer toe 
te juichen nietwaar. Het betekent wel dat er in de technische 
commissie een plekje is vrij gekomen. Is er iemand die zijn plaats 
wil opvullen laat dat dan weten aan Henk Slot. 
Uiteraard heeft in dit geval een jeugdlid de voorkeur.

CONTRIBUTIE VARIATIE
De opdracht ligt er nog. Vanuit de algemene ledenvergadering. 
Kunnen we onze contributie wat variabel maken en aanpassen 
aan deze tijd. Het bestuur heeft Henk en Jacob gevraagd hier een 
aanzet toe te geven. Beide heren zijn aangevuld met Elco en 
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Let op:

De jeugd kan niet 
spelen op:

 za 14 januari 2017 
en

za 21 januari 2017
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Jeroen zodat alle “groepen” vanuit de vereniging 
vertegenwoordigd zijn. Aantrekkelijker maken voor nieuwe leden is 
de eerste gedachte. 
We zitten helaas op dit moment in een niet zo florissante positie. We 
zijn een redelijk kleine vereniging aan het worden waardoor de 
inkomsten onder druk komen te staan. Opdracht is simpel. Meer 
leden en hoe doen we dat. Er niet teveel over praten, maar vooral 
doen.  Meer leden. meer inkomsten waarmee we op een gezonde 
manier huur en andere zaken kunnen blijven betalen. 

SHUTTLES
Op de jaarvergadering gaf men aan dat er op de maandagavond 
geen shuttles meer waren. Sterker nog, een van de leden gaf aan 
zelf een set te hebben gekocht. Te gek voor woorden natuurlijk. Het 
is aan de indelers te bepalen in hoeverre er nog genoeg shuttles 
zijn. Daarnaast is het belangrijk de kokers na afloop in de kist te 
doen. Te vaak liggen er kokers buiten de kist. Hou slechte shuttles 
apart in een koker, want die gebruiken we voor trainingen. Zijn er te 
weinig shuttles meldt dat dan aan Henk Slot. Hij zorgt dan voor 
nieuwe shuttles. . Ook zal hij regelmatig een blik werpen op het 
shuttlebestand en de kwaliteit ervan.
Op de kokers staat voor welke 
speelgroep ze bedoeld zijn.
Overigens chapeau voor de wij-
ze waarop onze shuttles door
jullie worden behandeld.



NIEUWSBRIEF

december 20163e jaargang nr 3

Wij wensen jullie alvast 
mooie kerstdagen en een 

gelukkig nieuwjaar


