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Met in dit nummer: 

◼ Verslag thuis-
wedstrijden 13/1 

◼ Jeugd- 
dorpencompetitie  

◼ Bericht over de 
sporthal 

◼ Help BVC74 

Laatste nieuws over de sporthal. 
 

Eind 2018 heeft het College van Cuijk, in afwijking van 

de wens van de gemeenteraad, de sporthal overgedaan 

aan Laco. Dat lijkt althans de huidige situatie, omdat er 

vanuit de gemeenteraad nog oppositie wordt gevoerd. 

Het vervolg??? Uit de Gelderlander: artikel Laco .  

Het voegwerk in de kleedkamers/douches is slecht. Wat 

we van Laco begrijpen is dat er teveel vocht achter de 

tegels zit om nu alleen de voegen te verbeteren, en dat 

er gewacht moet worden tot betere omstandigheden. 

Vanuit de Laco is er de toezegging dat er uiterlijk in de 

zomer werk gemaakt wordt van verbeteren van de 

douches. 

Jeugddorpencompetitie 

Samen met clubs uit de directe omgeving van Cuijk is er 

een competitie voor jeugdspelers. Voor de jeugd van 

Cuijk gebruiken we die competitie voor de echte 

beginners. Vaak jeugd in hun eerste jaar en de eerste 

ervaring met tegenstanders van buiten de club. Om de 

kosten te drukken spelen zij doordeweeks op de geowne 

speelavonden. Kijken? Donderdag 17-1 en 7-2, beide 

start 18 uur.  
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• • • 

Dank aan onze sponsors. 

 
 

 
 

 
 

Agenda 
 Zaterdag 19 januari, café 

Taurus: vriendenbattle (info 

bij Germa/Diandra) 

 Zondag 27 jan, 10 uur:  Voor 

alle teams laatste thuis-

wedstrijden bondscompetitie; 

 … aansluitend frietje met de 

jeugd! 

 3 febr, laatste thuiswedstrijd 

U13  

  

 

 

https://www.gelderlander.nl/cuijk/politiek-cuijk-verdeeld-door-twintig-jaar-oud-contract-sporthal-de-kwel~a90e6817/
http://www.bvc74.nl
https://www.nick-janssen.nl/
http://www.marcsport.nl/
http://www.geboerssportprijzen.nl/
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Verslag thuiswedstrijden 13 januari 
 

Complimenten aan de teams: Iedereen op tijd,  

samen de banen opgezet, warm lopen en met  

elkaar het wedstrijdformulier vullen. 

U11, U15 en U17 speelden tegen de leeftijd- 

genoten van Bavel. U17 moets 1 wedstrijdpunt  

afstaan, U11 en U15 wonnen met 8-0. 

 

  
Team 1 evenaarde het resultaat van de thuiswedstrijd: 4-4. De HD, de enkels van Mike en Judith 

En de mix van Mike en Judith werden van Gendt gewonnen. U13 speelt maandagavond. 
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Team U15 vol in de wedstrijd. 

 
Help mee het gat te 
dichten 
Zoals tijdens de jaarvergadering 

is toegelicht moet BVC74 op de 

centen letten. De oorzaken 

liggen bij teruglopende 

sponsorinkomsten, teruglopend 

aantal leden en een toename van 

kosten. Er is geen reden voor 

paniek, maar het is wel zaak er 

samen de schouders onder te 

zetten om: 

- Nieuwe leden te werven 

en 

- Op zoek te gaan naar nieuwe sponsors en andere inkomsten. 

Op 10 januari hebben alle leden een mail ontvangen van het bestuur (afzender Diandra) waarin enkele 

concrete ideeën worden geopperd. Het bestuur neemt het voortouw, maar we hebben echt alle hulp 

nodig om te zorgen dat BVC de brede badmintonclub blijft die het nu is.  

• Zaterdag 19 januari: Vriendenbattle bij Taurus, meer informatie of helpen, vraag Germa (06-23721788). 
Alleen zin in een drankje die avond? Natuurlijk ben je dan ook welkom. 

• 25 februari t/m 9 maart: Collecteren voor Jantje Beton, 50% van deze opbrengst is voor BVC, de andere 
50% is voor speelplekken voor kinderen in Cuijk. Wil je collecteren? Geef je op! Je collecteert dan in Cuijk 
en zult per persoon ongeveer 80 huizen langs gaan. 

• Zondag 16 juni en 7 juli  activiteit bij Cuijk Kei goed of Beers Best: wie wil helpen?  
• Sponsorkliks: Denk eraan dat als je online artikelen besteld via een webshop, dat je dan 

via www.bvc74.nl naar sponsorkliks gaat en dan daar naar de website waar je wilt bestellen. Kleine moeite, 
maar BVC krijgt dan een klein deel als sponsoring van het aankoopbedrag. In nu bijna 1,5 jaar tijd is er ruim 
€200,- opgehaald! 

• Sponsorwerving voor in de shutte up of voor materiële sponsoring voor prijzen van toernooien of het 
organiseren van een loterij tijdens het toernooi. We zijn echt dringend op zoek naar hulp. 

• Op zoek naar nieuwe hoofdsponsoren voor op het nieuw shirt over 1,5 jaar! 
• Bestel via BVC 2 kokers shuttles voor €16,-. Wil je wel een bijdrage leveren, maar is het bovenstaande niks 

voor jou? Wil je vaker met nieuwe shuttles spelen? (Nu verbruiken we 2 kokers per week), is er de 
mogelijkheid 2 kokers of meer shuttles te sponsoren. Stuur naar mij een mail met hoeveel, en je 
rekeningnummer. 

Het mooiste is leden werven! Dit seizoen hebben we ook al weer 12 nieuwe leden, vooral bij de jeugd. 

Benader vrienden en kennissen, want in januari kunnen ze volledig vrijblijvend kennis maken met 

badminton bij BVC74. 
  

http://www.bvc74.nl/
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 Contactgegevens BVC’74    

 
Redactie nieuwsbrief: Frank Peters Frank.Peters.Cuijk@gmail.com  

Voorzitter: Jos Hagens,  jpjmhagens@home.nl 
Meer contactgegevens en informatie op: www.bvc74.nl 
 
Facebook BVC’74: [link] 
WWW voor wedstrijduitslagen: https://badmintonnederland.toernooi.nl/  

 
Vertrouwenspersonen sociaal-veilige sportomgeving: Myrna Kusters 
m.kusters@hotmail.com en Richard Garot: richardgarot@live.nl . 

Weetjes: 
De Grote Clubactie: de trekking heeft plaatsgevonden op 12 december. Heb je geluk 

in het spel? Check de website of je bankrekening. 

Video-tip! badminton makkelijk?? En top dames! 

Hier had jouw nieuwtje kunnen staan. 

 Webinkopen?  Help BVC met inkopen 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 

 

mailto:Frank.Peters.Cuijk@gmail.com
mailto:jpjmhagens@home.nl
http://www.bvc74.nl/
https://www.facebook.com/Bvc74-206309966120366/?ref=aymt_homepage_panel
https://badmintonnederland.toernooi.nl/
mailto:m.kusters@hotmail.com
mailto:richardgarot@live.nl
https://www.youtube.com/watch?v=sXynFofwtv4
https://www.youtube.com/watch?v=sXynFofwtv4
http://www.bvc74.nl/
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