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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief BC Stiens, Juli 2018

Bijna vakantie en wanneer beginnen we weer???
Nog even en het is zover dan kan een ieder genieten van een vakantie.
De laatste data waarop kan worden gespeeld:
Zaterdag 14 juli a.s.
Maandag 16 juli a.s.
Vrijdag 20 juli a.s.

We starten weer op:
Maandag 3 september, Vrijdag 7 september en Zaterdag 8 september a.s.
 

Vakantie?
Het bestuur wenst iedereen alvast een mooie, gezonde en sportieve vakantie
toe. En we hopen elkaar na de vakanties weer te mogen ontmoeten.

Vrije instroom!
Het heeft inmiddels ook al in de Stienser Omroeper gestaan. Ook dit jaar
stellen we in de laatste maand voor de vakanties onze speelmomenten open
voor mensen die onze sport eens willen uitproberen. Ook aan jullie wordt weer
eens gevraagd familieleden en/of kennissen uit te nodigen om te komen
spelen. Het is gratis en een racket is aanwezig. Wie weet houden we er een
paar enthousiate leden aan over.

Nieuwsbrief wel of niet ontvangen?
Voor het geval je het niet wist. Als je geen prijs meer stelt op het ontvangen
van onze nieuwsbrief dan kun je dat aanklikken onderaan deze mail. Lukt dat
niet dan is het ook mogelijk dit aan te geven via info@bc-stiens.nl. Je
mailadres wordt dan uit het bestand verwijderd en je ontvangt de nieuwsbrief
niet meer.

Het kan ook zo zijn dat je hoort dat iemand van onze leden geen nieuwsbrief
ontvangt. Onderneem dan actie. Opgeven kan dan wederom via info@bc-
stiens.nl.
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Noteer het alvast! Op dinsdag 30 oktober 
a.s. is onze algemene ledenvergadering
gepland. Hij zal worden gehouden in het
dorpshuis Britsenburgh te Britsum.
Ontvangst vanaf 19.30 uur en we starten
om 20.00 uur. Een aantal belangrijke
onderwerpen zullen op de agenda komen

te staan. Derhalve is een mooie opkomst van leden zeer welkom. Doe je mee?
 

Het kan je wel eens overkomen. De bespanning
van je racket is stuk. De rek gaat eruit, je slaat te
hard, of ramt uit frustratie met je racket op de
vloer..., of hoort dat alleen bij tennis.... In ieder
geval moet je dan richting een sportzaak om een
en ander te herstellen. Maar we hebben inmiddels
een bespanningsapparaat binnen onze vereniging.

Het apparaat was oorspronkelijk van  Bob, onze vorige voorzitter. Voor een
gering bedrag kon het worden overgenomen. Rob zwaait hierover nu de
scepter. Het is de bedoeling dat hij jouw racket van nieuwe bespanning kan
voorzien. Voor de kostprijs, zo is afgesproken. Heb je zo’n gevalletje stap op
hem af.

Algemene ledenvergadering

Privacy
Privacy een onderwerp wat veel in het nieuws is. Een onderwerp ook waar veel
verenigingen mee worstelen. En dat is voor ons niet anders. Maar inmiddels hebben
we al wat voorwerk gedaan en hopen we nog dit jaar onze zaken op een rij te
krijgen. Het gaat alle leden aan. Vandaar dat het onderwerp zeker op de agenda
van onze algemene ledenvergadering komt te staan.

VOG (verklaring omtrent gedrag)
Op onze website zijn al een aantal beleidstukken geplaatst. Het gaat daarbij
om:

defenities en gedragsregels begeleiders
aannamebeleid vrijwilligers 
ondertekening en verklaring gedragsregels 

Deze stukken waren noodzakelijk om toestemming te verkrijgen dat onze
begeleiders een gratis VOG kunnen gaan aanvragen. En dat is gelukt. We
hebben kort geleden bericht van het ministerie gekregen om onze mensen een
VOG te laten aanvragen. En daar zijn we blij mee.
 

Bespannen van je racket

Werk veel werk....



Hoe je het ook wendt of keert een bestuursfunctie
brengt  de nodige verplichtingen met zich mee.
Denk maar eens aan de onderwerpen VOG en
Privacy. Dat neemt veel tijd in beslag zonder dat
de leden daar iets van merken. Anders is het als je
een toernooi, een competitie, een braderie of bv
een feestje mag gaan organiseren. Dat is tastbaar
en geeft vaak blije gezichten.
Maar voor dat organiseren en uitvoeren van die
laatste voorbeelden hebben we op dit moment
veel te weinig handjes.
Pieter en Henk hebben daarvoor samen aan tafel

gezeten en zich een beeld gevormd. Het is aan het bestuur voorgelegd en
daar hebben we afgesproken en besloten om in de komende algemene
ledenvergadering de leden uitleg te geven. Meedenken en oplossingen
bedenken van jullie kant, kan erg prettig zijn. 
Doe daar aan mee en wees niet bang om in de vaak gebruikelijke val te
moeten trappen dat je wordt gevraagd taken te vervullen.Dat gaan we zeker
niet doen.
We dagen je vooral uit.

Er bestond een tijdelijke indeelcommissie die het
bestuur adviseerde om de zaken op de
maandagavond wat anders aan te gaan gaan
pakken.  Helaas zijn een aantal leden van die
commissie geen lid meer van de club en daarom
niet meer beschikbaar. Het bestuur heeft het
advies indertijd omarmt. Helaas is het daarna niet
van de grond gekomen. Onlangs hebben Theo en
Henk de koe weer bij de horens gevat.
Uitgangspunt is en blijft het advies van de
commissie.

Voorstel is om weer sterktes te gaan bepalen. Die worden middels een kleur
op de sleutelhangers geplakt.  Die sterktebepaling dient jaarlijks te worden
bijgesteld. Daarnaast dienen competitiespelers de ruimte te krijgen tegen
elkaar te spelen. Maar ook het mixen en spelen op verzoek is in het schema
opgenomen. Dat schema is de leidraad voor de indeler. Het is de bedoeling
dat de spelers zelf met de handjes van het indeelbord afblijven. De indeler
bepaalt.  Het handboek zal nog worden aangepast met nieuwe formulieren en

Eerder beginnen op de maandag?!
Dat zouden we graag willen. Om acht uur starten of nog een half uur eerder.
Daarmee kun je zelfs jeugdleden gaan ontvangen. Maar het is ook erg prettig
voor de ompetities. Die eindigen vaak (veel) te laat. We hebben weer eens een
poging gewaagd bij de bv Sport en onze collega's van de korfbalvereniging.
Die laatste partij wil best gebruik maken van de Iehal opdat wij dan tijdruimte
krijgen in de Bordinehal. Helaas heeft de bv Sport inmiddels aangegeven geen
oplossing te hebben. De Iehal is niet beschikbaar, zegt men.
Verrekte jammer, maar we blijven het proberen.

Indelen op de maandag.....



uitleg.
Het is in feite een update van datgene wat er in het verleden altijd al gebeurde.
Het blijft een utopie om te denken dat iedereen elke maandag op zijn of haar
wenken bediend zal worden.  Maar met wat respect voor de indeler en je
medespelers zal het wel goedkomen.
Op de ALV wordt nog uitleg gegeven.

Evenals vorig jaar zijn we daar aanwezig met een
standplaats. Dirk neemt dit jaar het voortouw en
zal worden ondersteund door een aantal senioren
en junioren.
Het evenement vindt plaats op 8 september a.s.
van 10.00 uur- 17.00 uur.

Laat je zien!

Foto's bij het hoofdstuk Privacy een spannend
onderwerp van bespreking. Er is bij
sportverenigingen veel discussie over.
Uitgangspunt is vaak de website van de
vereniging. Die willen we zo aantrekkelijk mogelijk
maken en houden. En met name foto's maken
daar een wezenlijk deel vanuit. Zonder foto's een
saaie site. Uiteraard hebben we het hier over foto's
van eigen leden, individueel of in groepsverband. 
Volgens de nieuwe regels dien je feitelijk altijd
toestemming te hebben van de betrokkenen. Een
bijna onmogelijke taak. Daar zijn niet zoveel trucs
voor te bedenken. Volgens ons kun je echter
onderling wel een aantal afspraken maken.
In zijn algemeenheid kunnen we onze leden
vragen, heb je er bezwaar tegen indien er foto's van jou op onze site worden
geplaatst. Indien ja, dan dienen we daar simpelweg rekening mee te houden.
Dat wordt en blijft lastig om mee om te gaan. Maar het is niet anders.
Heb je geen bezwaar, dan is dat prima, maar het blijft van kracht dat we dan
zorgvuldige keuzes moeten maken.
Goede, geen vragen oproepende foto's. En uiteraard heb je altijd het recht te
verzoeken om de foto te laten verwijderen (waaraan moet worden voldaan).
In ieder geval vinden we het erg belangrijk maar ook leuk onze website
vrolijker te maken en op te pimpen. Vooral Mischa ziet daar naar uit. In de ALV
komen we hier zeker op terug.
Het zou nu al goed en verstandig zijn als je ons via info@bc-stiens.nl laat
weten hoe je hier over denkt. Wil je het absoluut niet, laat dat dan ook weten.
Misschien hebben we dan tijdens de ALV al een beeld van hoe de vlag er
bijhangt of wappert.

Jaarmarkt en rommelmarkt

Foto's, op onze website. Kan dat nog?
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