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Met in dit nummer:
◼ Hoofdpunten ALV
◼ Financiën BVC
◼ Jos over de AVG bij
BVC

◼ Stand teams
bondscompetitie
◼ De vrijwilliger
◼ Promo laddercompetitie

•••
Dank aan onze sponsors.

Hoofdpunten uit de ALV
Op 26 oktober was de Algemene Ledenvergadering
(ALV) van BVC74. Niet het enige moment waarop we
met elkaar spreken over het wel en wee van de club,
maar wel het formele moment waarop het bestuur in
gesprek is met de leden en verantwoording aflegt.

Agenda

Onder meer is besproken:
*AVG: privacy binnen de club (zie apart artikel
verderop)
*Shuttles: enerzijds de wens om goede shuttles,
anderzijds een kostenpost. Het eerste prevaleert,
tegelijkertijd het besef dat we zuinig op het materiaal
moeten zijn.
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Zondag 2 dec, 10 uur: Voor
alle teams thuiswedstrijden
bondscompetitie
Donderdag 3 januari:
nieuwjaarstoernooi en
verkiezing club-vrijwilliger
van 2018. (onder voorbehoud
van beschikbaarheid zaal)

*Financiën: De club is financieel gezond, maar we
zullen moeten opletten. De kosten van zaal en trainers
zijn gestegen. Vanwege het vertrek van relatief veel
leden zijn de contributieinkomsten voorzichtig
begroot. Het bestuur gaat op zoek naar inkomsten
(ledenacties!) en kostenbesparingen en vraagt leden
daar in te helpen. De kascontrolecommissie heeft
overigens vastgesteld dat Hans, de penningmeester,
de administratie keurig op orde heeft.
* Diandra en Chantalle waren volgens rooster
aftreedbaar en zijn weer herkozen.
* Voor de verslagen van de commissies verwijs ik naar
de Shuttle up.
* De training aan de G-groep: De ALV vindt het een
mooi initiatief en vindt het goed dat de club ook voor
deze groep badminton toegankelijk maakt.
Stand bondscompetitie
Ook zo benieuwd hoe onze helden het in de
bondscompetitie doen? Per team de stand, de
hyperlink naar badmintonnederland.toernooi.nl voor de
details en eventueel bijzonderheden. Zondag 2
december
zijn er weer
thuiswedstrijden
en maken
we weer
verse
teamfoto’s.
Team U11:
Veerle,
Floortje,
Jayden en
Rakesh hier op de foto, doen het samen met Lars en
Teyanna heel goed. Stand U11 Onze helden spelen in
de subtop en leren heel veel.
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Weetjes:
Op 3 januari is als het aan BVC
ligt het jaarlijks
nieuwjaarstoernooi. Een
voorbehoud, omdat we op dit
moment nog geen zekerheid over
de zaal hebben. Op 3 januari ook
verkiezing van club-vrijwilliger
van 2018.
De laddercompetitie is
voortgekomen uit de ledenenquete. Er zijn al spannende
partijen gespeeld, maar we
rekenen op meer uitdagers. Check
de lijst en daag jezelf en een
tegenstander uit!
Op 4 november werd het mixtoernooi van BVC gespeeld. Een
leuke dag met een goede miz van
sport en gezelligheid. En
winnaars? Zeker! Maar dat is
bijzaak. Goede organisatie Jos
Brands en Chantalle!
Video-tip! Het is een
wedstrijdverslag van mondiale
toppers. Door de hoek van de
camera is het positiespel goed te
bekijken. Lange video, check
eerste 10 minuten! Momota vs Lin
Dan 2018 .
Hier had jouw nieuwtje kunnen
staan.
Webinkopen? Sint koopt toch in
via Sponsorkliks? Kost je niets,
levert de club een mooi bedrag op!
Log in via de site van BVC en dan
via het embleem van Sponsorkliks

zie embleem Sponsorkliks

U13-team: Stand U13 Hier nog druk de
wedstrijd evaluerend. Benthe, Mayke, Merlijn en
Rens spelen in Gelderland. De andere jeugdteams
spelen in Noord-Brabant. U13 heeft aldus een
primeur en ze doen het goed als subtopper.

U15 bestaat uit Rana, Julie, Annemijn en
Veerle, Daniël en Jaro. bivakkeert in de
middenmoot die heel dicht op elkaar zit.
Stand U15 Bijzonderheden: Samen de
warming up doen, top!!

U17 staat bovenaan in deze competitie maar
doordat andere teams nog wedstrijden
moeten inhalen kan het nog heel spannend
worden voor Jelle, Mette, Nikki en Sieb.
Stand U17

Team 1 zit tegen de toppositie op plek 4,
maar weet dat de nummers 2 t/m 4
slechts 2 punten schelen. De nummer 1
Stuban is niet onbereikbaar want op een
haar na werd van hen gewonnen. Stand
team 1 , dat bestaat uitThijs, Marco,
Mike en de ladies Indira, Judith en Caitlin.
Vrijwilligers bij BVC.
Bij BVC hebben we veel actieve leden in commissies, in het bestuur, voor een klus, helpen
bij het kamp of een training. Dat is mooi, want met elkaar maken we de club. Het is mooi als
velen naar vermogen een groot of kleiner handje kunnen helpen. Als blijk van waardering
voor al het vrijwilligerswerk heeft het bestuur vrijwilligers uitgenodigd en getracteerd op
een drankje en een leuke avond op 6 oktober. Wil jij ook wat doen? Binnenkort komt het
bestuur met een concrete vraag aan leden voor hulp bij ledenacties. Doe mee!
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De AVG bij BVC! Toelichting door onze voorzitter
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (2018) verplicht iedere organisatie
zorgvuldig en controleerbaar om te gaan met persoonsgegevens.
Wij registreren alleen de persoonsgegevens zoals die gevraagd worden in het
aanmeldingsformulier. Deze zijn onder beheer van de penningmeester. Exclusief de
financiële gegevens zijn deze ook ter inzage voor de bestuursleden, voor de redactie van
Shuttle Up en de Nieuwsbrief, voor de competitieleider en voor de organisatoren van
toernooien. Voor competitiespelers wordt een lidnummer van Badminton Nederland (BN)
aangevraagd; die gegevens vallen onder de privacyregeling van BN.
Bij activiteiten kunnen foto’s of filmopnamen gemaakt worden. Deze kunnen worden gebruikt
voor de in- en externe communicatie en in geval van winnaars/kampioenen in dag- en
weekbladen. Als er bezwaren zijn tegen het gebruik van iemands foto, kan lid dat melden bij
de portefeuillehouder privacy.
Ieder lid heeft recht op inzage en recht van correctie. Contactpersoon daarvoor en voor
vragen rond privacy is de portefeuillehouder privacy, Voor BVC’74 is dat de voorzitter.
De persoonsgegevens worden voor anderen dan de penningmeester 2 jaar na afmelding
verwijderd, in de financiële administratie blijven ze 7 jaar na afmelding bewaard
(verplichting belastingdienst). Dit alles is vastgelegd in ons Privacyreglement dat op de
website geplaatst wordt.
Jos Hagens
Contactgegevens
BVC’74
Het vele publiek zag mooie,
spannende wedstrijden.
3x winst, 1x een zekere 4-4 voor
team 1 en een bijna zekere 4-4 voor U15 met u15 als morele en sportieve winnaar.
Redactie nieuwsbrief: Frank Peters Frank.Peters.Cuijk@gmail.com
Voorzitter: Jos Hagens, jpjmhagens@home.nl
Meer
contactgegevens
en informatie
Standen,
uitslagen en programma
vanop:
dewww.bvc74.nl
BVC-teams volgen? Kijk dan op de site van de
bond (link voor U11, U15 en U17: link competitie Nrd Brabant of U13 en/of team 1 )
Facebook BVC’74: [link]
WWW
voor wedstrijduitslagen:
Er bestaan
ook handige apps https://badmintonnederland.toernooi.nl/
voor op je mobiel. Voor Andoid in de Google Play Store en
voor de iphones en ipads in de Appstore bij Badminton Nederland .
Vertrouwenspersonen sociaal-veilige sportomgeving: Myrna Kusters
m.kusters@hotmail.com en Richard Garot: richardgarot@live.nl .
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