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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
Pieter Romkema: a.i. bestuursfunctie

Competitie

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

Mixtoernooi:

maandag 17 juli a.s. van
20.00-22.00 uur

Algemene ledenvergadering:

september aanstaande,
datum volgt z.s.m.

BELEIDSPLAN
Het bestuur is op dit moment bezig om het beleidsplan 2015-2018 
door te lichten. Wat is er bereikt, wat is (nog) niet gelukt en wat 
hebben we, al dan niet bewust , laten liggen.
Op de komende ledenvergadering in september zal daar zeker 
gewag van worden gemaakt.  Voor het eventueel updaten van het 
bestaande plan willen we, net als de eerste keer, graag om tafel 
met een delegatie van zowel de maandagavond-, vrijdagochtend-
als de jeugdgroep.

EINDESEIZOENS(MIX)-
TOERNOOI OP MAANDAG 17 
JULI A.S.
Anneke Ferwerda en Dirk Draaisma zijn bereid gevonden om aan 
het eind van dit speelseizoen een mix-toernooi te organiseren. De 
ingrediënten zullen naar alle waarschijnlijkheid hetzelfde zijn. Op 
sterkte, een poule indeling en daaroverheen het onmisbaar sausje 
van gezelligheid.  We hopen op éénzelfde opkomst als bij het 
eindejaarstoernooi van december vorig jaar. Er wordt weer een 
kleine bijdrage gevraagd. We willen iedereen wel graag van een 
aardigheidje voorzien, toch? De bitterballen zijn voor rekening van 
de club.
Noteer alvast de datum in je papieren agenda, je digitale agenda, 
je verjaardagskalender of andere bruikbare (sociale) media. 
Andere manieren zoals het noteren op je voorhoofd, binnenkant 
pols, achterzijde brilmontuur zijn uiteraard ook toegestaan.

Schrijf je in als er naar gevraagd wordt, doe gewoon mee!
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BRADERIE
We presenteren ons dit jaar op de braderie van Stiens. 
Pieter, Dirk, Theo, Alie en Petra nemen het initiatief en proberen 
er een succes van te maken. We hopen belangstellenden warm te 
krijgen voor onze sport, uit te nodigen voor gratis deelname aan 
onze spelmomenten en wie weet lid te maken. Men maakt op dit 
moment een werkplannetje omtrent wie, wat en hoe. 
Jullie horen nader.

VRIJWILLIGERS
50% van de leden als vrijwilliger. 
Dat is één van de doelstellingen die in het huidige beleidsplan 
staat beschreven.
Heel ambitieus, dat moet worden gezegd. 
Vrijwilligers, onmisbaar voor elke vereniging.
Als we binnen onze club gaan tellen dan hebben inmiddels 20 
leden hun diensten, al dan niet gevraagd, aangeboden. Ze doen 
mee aan het besturen van de vereniging, hebben zitting in 
verschillende werkgroepen en/of commissies. Twintig mensen is 
al behoorlijk, maar eerlijk gezegd nog niet voldoende.
Juist omdat we aan een aantal belangrijke zaken nog te weinig 
aandacht (kunnen) besteden. Denk daarbij aan de werving en 
begeleiding van nieuwe leden, het organiseren van toernooien 
en activiteiten voor de leden e.d.
Het bestuur wil geen misbruik maken van bijvoorbeeld een 
algemene ledenvergadering om vrijwilligers te werven. Liever 
gebruiken we daar andere momenten voor.
Maar veel leuker gaat het worden als de leden zelf denken van hé 
dat is een leuke uitdaging, daar heb ik wat mee. Sterker nog, ik 
heb daar verstand van of heb daar ideeën over. Dat zou echt 

geweldig zijn.
Denk daar eens over na, verras het bestuur en zeg gewoon. hier 
ben ik!
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JEUGD
Jeugd heeft de toekomst zeggen we vaak. Dat geldt ook voor 
sportverenigingen. Een zichzelf respecterende vereniging spant zich 
in voor een florerende jeugdafdeling.
Of je moet afzien van van een jeugdafdeling. Je stort je alleen op 
senioren.
De laatste jaren kunnen we voorzichtig concluderen dat we de 
goede kant opgaan met het aantal jeugdleden. We hebben een 
goede trainer, een begeleiding en aandacht op zaterdagochtend. 
De belangrijkste ingrediënten. We zijn er echter nog niet. Er is veel 
verschil in leeftijd waardoor b.v. het samenstellen van 
competitieteams erg lastig is. Terwijl juist het competitie spelen erg 
belangrijk is voor de ontwikkeling van de jeugd. 
We moeten aan de weg timmeren. Ons meer als vereniging moeten 
profileren naar buiten toe.
De scholen er bij betrekken is daarvan een voorbeeld. Volgend jaar 
gaan we aanschuiven bij Leeuwarden en Grou voor het organiseren 
van een badmintontoernooi voor scholen.

Oudere jeugdleden gaan met hun 18e richting senioren. In de 
praktijk zouden jeugdleden qua sterkte direct concurrerend moeten 
zijn voor senioren. Wil je in een competitieteam dan moet je daar 
voor knokken. 
Maar ook bij de senioren is het formeren van teams armoe troef. De 
jeugdleden willen vaak nog wel graag. Ook het gebrek aan dames 
werkt hierbij niet erg mee.
In het beleidsplan staat o.a. geschreven dat we een competitieve 
vereniging willen zijn. Maar is dat nog wel het geval?

Een paar zaken hebben ook een negatieve invloed. Deelname aan 
de competitie kost redelijk veel geld. En dan hebben we het nog 
niet over reiskosten en afstanden. Vooral bij de jeugd moet men te 

vaak behoorlijk ver reizen om een wedstrijd te kunnen spelen.
Hopelijk gaat deze situatie binnenkort positief veranderen.
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LEEFTIJD(EN)
Onze vereniging kent een tweetal categorieën leden. Jeugd en 
senioren. Niets bijzonders toch?
Leeftijden bij de jeugd zijn vrij overzichtelijk. Je bent jeugdlid t/m 
je zeventiende. 
Bij de senioren is dat wel anders. Daar variëren de leeftijden van 
18 t/m boven de tachtig. Feitelijk zeg je daarmee dat badminton 
een geweldige sport is, die je lang kunt bedrijven.
Sterkte is een ander fenomeen. De één loopt zich te pletter om zijn 
of haar punten te kunnen halen, de ander is wat slimmer en loopt 
zo weinig mogelijk met vaak hetzelfde resultaat.
Natuurlijk is een basisconditie voor iedereen een vereiste. 
We stoppen graag alles in hokjes. Zwart, wit, (on)gelovig, sterk, 
zwak,  maar ook jong, oud ,ouder, heel oud.  Binnen onze 
vereniging hoor je weleens de opmerking dat met name de 
vrijdagochtend bedoeld is voor de ouderen.  De maandagavond 
is er voor jong , fris en fruitig. We gaan meteen een paar zaken uit 
de weg ruimen. 
Punt 1: De huidige spelers zijn nagenoeg allemaal op de vrijdag 
begonnen rondom hun dertigste. Het is altijd bedoeld als sport 
overdag. Een fenomeen  dat bij andere verenigingen vrij weinig 
voorkomt.  Juist voor bv. mensen die in een avondsituatie niet 
kunnen spelen. 
Punt 2: Jong en oud het synoniem voor sterk en zwak? Nee hoor, 
voeg bij zwak slimmer en een snuifje gezelligheid en de 
vergelijking is weer totaal anders. 
Punt 3: Even een misverstand uit de weg ruimen. De gemiddelde 
leeftijd op de maandag is ruim vijftig jaar. Fris en fruitig?

Alle gekheid op een stokje. We kunnen constateren dat we werk 
aan de winkel hebben. Zowel op de maandagavond als de 
vrijdagochtend hebben we in de leeftijdscategorie 20-50 jaar een 

enorme leemte. Daarnaast is er een chronisch gebrek aan 
vrouwen. We moeten ons eens afvragen hoe dit komt.
Waarschijnlijk is gericht werven het toverwoord. Werving waar we 
met zijn allen de schouders onder moeten zetten.
Doe je mee? Kom met ideeën, geef aan dat je best eens mee wilt 
doen aan komende acties.
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WEBSITE
Pieter en Mischa hebben de taak op zich genomen om onze 
website opnieuw in te gaan vullen. We krijgen een volledige 
nieuwe layout. 
De opzet is om de nieuwe site met ingang van het nieuwe seizoen 
in de lucht te krijgen.
Geen geringe opgave natuurlijk.
Mocht er een vraag komen om bijvoorbeeld een bijdrage te 
leveren stel de beide mannen dan niet teleur.

ONDERSCHEIDING
Wisten jullie dat ons erelid Gerrit Exoo onlangs een koninklijke 
onderscheiding heeft gekregen? 
Gerrit vanaf deze plaats nog van harte gefeliciteerd.


