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Fijne feestdagen
VANAF DEZE PLAATS WENST HET BESTUUR
JULLIE PRETTIGE FEESTDAGEN EN ALVAST
EEN GEZOND 2019 TOE!

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief BC Stiens, December 2018

Let op een aantal belangrijke data!!
Vanaf 14 december kun je op de site van de Grote Clubactie checken of
je in de prijzen bent gevallen!

Maandag 24 december is de hal niet beschikbaar !
Maandag 31 december is de hal niet beschikbaar !

Zaterdagochtend 29 december is er voor onze jeugd een
oliebollentoernooi georganiseerd (10.00 uur - 12.00 uur) ! 
Kom eens langs !

Maandag 28 januari wordt een intern toernooi georganiseerd. Onder de
naam “nieuwjaarstoernooi”. 

 

De training op maandag avond!
Marloes is inmiddels een paar weken aanwezig geweest.  Gelukkig hebben we
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Het is weer achter de rug. De algemene
ledenvergadering van 1 november j.l.
Het moet ons toch van het hart, de
deelname viel tegen. Chapeau natuurlijk
voor de mensen die wel aanwezig waren.
En dit terwijl we onze leden meerdere
malen hebben geattendeerd op tijdstip en

plaats. En we waren ook nog ruim op tijd met het aanleveren van de
stukken. Wat overigens veel tijd en moeite had gekost. Maar vooruit dat
hebben we er voor over. De onderwerpen waren ook interessant.  

We hopen echt dat we de eerstvolgende keer meer leden mogen begroeten.

We denken na over het inbrengen van een spreker, het behandelen van een
bijzonder onderwerp , een striptease, bingo, loterij..

Hebben jullie nog ideëen kom er mee op de proppen .

positieve opmerkingen gehoord en heel stiekem denken we dat het een goede
aanvulling is op de speelavonden. Op korte termijn zullen de Technische
Commissie en Marloes de zaak gaan evalueren. Overigens maakt daar ook de
training op de zaterdagochtend (Liam) deel van uit. We gaan bekijken wat de
revaringen zijn, wat er anders moet, of er bijgesteld moet worden. Heb je zelf
ideëen of opmerkingen, laat Marloes dat weten. We kunnen er dan ook wat
mee en wordt niet alles eenzijdig bepaald.

Indelen
Inmiddels zijn er wat aanpassingen gedaan voor het indelen op de
maandagavond. Het “oude” systeem is wat opgeschud en daarbij is een
eerder advies van een indelingscommissie nadrukkelijk gevolgd. De sterktelijst
is aangepast. Die is niet definitief. Jaarlijks moet die lijst voor de aanvang van
het nieuwe seizoen weer worden bijgesteld en/of aangepast. We willen dat
graag afwisselend doen met steeds andere leden van diverse sterktes.
Er is een volgorde van spelen gemaakt. Als je die volgorde aanhoudt, ben je
als indeler al een heel eind op de goede weg. 

Ondertussen wordt bekeken in hoeverre het indelen is te "automatiseren". Dit
onderwerp werd op de ALV aan de orde gebracht en het bestuur heeft beloofd
om hier aandacht aan te besteden

Algemene ledenvergadering

Zaterdagochtend
Het is inmiddels wel bekend en het is een grote zorg voor onze club.
Het aantal jeugdleden is drastisch teruggelopen. Vorig jaar was er een opbouw
naar twintig jeugdleden. Inmiddels hebben we nog maar iets meer dan tien
leden.
Het is te gemakkelijk om te roepen dat dit probleen overal speelt. Daarmee los
je dit soort zaken niet op.



Grote Clubactie
De inkomsten zijn minder dan vorig
jaar. Maar ze zijn geen sinecure. Ruim
900 euro is de buit en dat is dus voor
onze vereniging een behoorlijke bron
van inkomsten.
Wieger was de grote kampioen als het
gaat om de verkoop van loten. Hij
kwam tot ruim 70 stuks. Wieger werd
daarom van een aardigheidje
voorzien.
Iedereen die aan het resultaat heeft
meegewerkt (koop en/of verkoop)
wordt hartstikke bedankt. Wie weet
wordt je met je gekochte loten een

blije winnaar.

Omtrent de vorm van verkoop, het aanbieden van de loten e.d.  moeten we
binnenkort de "koppen" bij elkaar steken. Men was ontevreden omtrent het
aanbieden van de loten aan onze leden. Het systeem van enveloppen met
loten werd als opdringerig ervaren.

We trekken ons dat aan en er wordt op teruggekomen.

Werkgroepen

Het ligt aan de club zelf.
En het is nu zaak om te onderzoeken wat de oorzaken zijn en wat we er aan
kunnen doen.
Het neerzetten van een trainer alleen is niet zaligmakend, zo blijkt. Fuseren
met een andere vereniging zet meestal ook geen zoden aan de dijk.

Eén van de gevolgen is dat de hal op zaterdagochtend redelijk leeg oogt en
dat is triest.

Senioren waren al vrij om te komen trainen. Daar is overigens weinig
belangstelling voor.
Inmiddels overwegen we ook of er senioren zijn die simpelweg wat partijen
willen spelen.
Een zaal vol spelers geeft een veel betere aanblik.
Alles altijd onder voorwaarde dat we voorrang moeten verlenen aan de jeugd.

Zijn er onder ons leden die zich het probleem van te weinig jeugd aantrekt (dat
behoort overigens een zichzelf respecterende club altijd te doen) laat je dan
horen en we gaan er mee aan de slag. Petra, Theo en Henk staan er altijd
voor open.

In de eerstvolgernde bestuursvergadering zal de zaterdagochtend weer aan de
orde zijn.
Daarna horen jullie van ons!
 



De ALV ging accoord met het voorstel om
werkgroepen te formeren.
Onder iedere werkgroep hangen een
aantal onderwerpen die te pas en te
onpas aandacht verdienen. Iedere
werkgroep wordt voorgezeten door een
lid van het bestuur.
Zo hebben we nu een technische

commissie waarvan Henk de voorzitter is. Een jeugdcommissie wordt bestierd
door Theo en Petra.
Uiteraard hebben we een aantal personen op de korrel waarvan we denken
dat die voor een bepaald onderwerp geschikt zouden kunnen zijn.

We gaan nu prioriteiten aangeven en daarna gaan we op "ledenrooftocht".  

Inmiddels heeft Han Zuyderdorp zich al bij Henk gemeld om aan te geven dat
hij wil meewerken aan het nader uitwerken van het Privacy fenomeen.
Hartstikke fijn. Dit onderwerp is van belang en redelijk kortdurend om uit te
vogelen. Het is aan het bestuur om op langere termijn de zaak te bewaken.

 

Website

Huishoudelijk Reglement
Ons huishoudelijk reglement was verouderd en toe aan de nodige
aanpassingen. Het moest worden herschreven.

Op de algemene ledenvergadering is het voorgelegd aan onze leden. Men was
accoord en derhalve werd het reglement vastgesteld.

Je vindt een exemplaar op onze website.

Deze e-mail is verstuurd aan tc@bc-stiens.nl. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u tc@bc-stiens.nl toe aan uw adresboek.
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