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Voorwoord 
 

Beste leden van BVC’74, 

Het seizoen 2019-2020 is inmiddels alweer een aantal maanden geleden afgesloten maar de 

gevolgen van het meest vreemde seizoen in ons bestaan zijn nog iedere speelavond merkbaar en 

helaas zullen deze ook in het seizoen 2020-2021 doorzetten. 

In september 2019 zijn we begonnen met een prognose waarbij het financieel niet goed ging en we 

opzoek moesten naar een verbetering van de balans tussen uitgaven en inkomsten. Gedurende het 

seizoen hebben er meerder acties plaatsgevonden waaronder een grote ledenwerfactie en niet te 

vergeten de “vrienden van BVC” actie, opgezet en met passie uitgevoerd door Henri Jansen. Door de 

ledenwerfactie zijn wij nu op 1 december 2021 op een ledental van 130 gekomen, een mooi 

resultaat. De Jantje Beton actie (Stijn) en grote clubactie (Sandra) waren beide eveneens een groot 

succes.  

Toen wij in maart allen verrast werden door de lockdown waren we volop in beweging, afsluitende 

dorpenwedstrijden, organisatie clubkampioenschappen, voorbereiding seizoensafsluiting en diverse 

andere dingen. Dit alles viel weg en we mochten zelfs niet meer badmintonnen. Het werven van 

sponsoren voor komende seizoenen viel weg, doordat bedrijven nu andere prioriteiten hadden. 

Gelukkig wilden “Geboers Sportprijzen” en “Marc Sport” de bestaande overeenkomst met 1 seizoen 

verlengen, waarvoor dank aan hen. 

Toen tegen de zomer de lockdown werd opgeheven en de beperkende maatregelen werden 

aangepast, gaf LACO ons de mogelijkheid om in de zomervakantie zonder kosten door te spelen. Hier 

werd door een grote groep leden dankbaar gebruik van gemaakt, onze dank hiervoor natuurlijk aan 

LACO en het personeel van LACO die dit mogelijk maakten. 

Nu zoveel maanden verder zijn er weer beperkingen en hoelang deze blijven weten we niet, maar wij 

als vereniging prijzen ons gelukkig met onze leden. Jullie zijn de vereniging trouw gebleven, er zijn 

geen afmeldingen ondanks al deze beperkingen en we kunnen ons met een gezond ledental 

opmaken voor de tijd na de COVID-19. 

Ook financieel zien we lichtpuntjes. We hebben een compensatie voor verloren inkomsten en op dit 

moment loopt er een procedure voor compensatie van de zaalhuur voor de periode maart-april-mei 

2020. De kascontrolecommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden waarbij 

vermeld kan worden dat door de lockdown er een lagere uitgave stroom was en er een positieve 

balans was van ongeveer 400€. Dit laatste houdt in dat als alles normaal was geweest de aanvulling 

uit eigen vermogen beperkt zou zijn geweest.  

Op moment van schrijven 14 december zitten we weer tegen een lockdown aan en is het komende 

kwartaal zeer onzeker voor ons, maar de weken die voor ons liggen kunnen we zien als een tijd van 

versterking en inspiratie om er, zodra het weer kan, met zijn allen weer tegenaan te gaan en te 

genieten van onze sport, onze sportmaatjes, onze vereniging of zoals zeer toepasselijk ook wel 

gezegd wordt “ONZE VRIENDEN CLUB”. 

Wij, het bestuur van BVC’74 wensen jullie en allen die ons dierbaar zijn een fijne kerst en een mooi 

en gezond 2021. 

Namens het Bestuur en alle commissieleden, 

Hans de Vries 
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Nieuwjaarswens 
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Organisatie BVC’74 
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Jaarverslag Recreatie Commissie 
Het eerste volledige jaar dat wij, Germa en Diandra, verantwoordelijk zijn voor de RC zit erop. 
Het eerst uitje dat we organiseerde was om alle vrijwilligers te bedanken, we hadden een leuke 
verzorgde avond geregeld bij Café Taurus. We hadden een avondvullend programma met een quiz 
via kahoot! Mike was de trotse winnaar van deze quiz. Bij binnenkomst werden teams verdeeld in 4 
groepen en daarvoor hadden we leuke simpele spelletjes bedacht, dit onder genot van een drankje 
en een klein borrelhapje. Het winnende team waren: Jos, Chantalle, Stijn en Germa. 
We kregen na afloop veel lovende reacties. Een zeer fijne start en we gingen vol goede moed verder. 
 
Het volgende wat op het programma stond was het jaarlijkse toernooi. Dit jaar iets veranderd d.m.v. 
een mix-dubbel toernooi. Zoals ieder jaar was dit weer een gezellige dag. De opkomst van de 
deelnemers was wat matig dus voor ons een aandachtspunt voor volgend jaar.  
Verder wederom lovende reacties. Ook hier konden we weer rekenen op hulp vanuit onze leden 
tijdens de voorbereiding en achter de wedstrijdtafel! Super! 
 
Daarna het Nieuwjaarstoernooi. Hierin hebben we niks veranderd t.o.v. het voorgaande jaar. Wel 
was onze ledenwervingsactie gestart. Opgezet door Henri en gelopen door Prins Mark en Adjudant 
Dries. Dit betekende een mega volle zaal en pure gezelligheid op de 1e speeldag van het nieuwe jaar. 
Wat waren wij ontzettend trots!  
Zoals ieder jaar hebben we deze avond afgesloten met proosten op het nieuwe jaar onder genot van 
een glas champagne en een woordje van onze (interim) voorzitter Hans. 
 
Vervolgens startte de inschrijvingen voor de clubkampioenschappen, deze liepen goed waardoor er 
al vele inschrijvingen waren. Het plan was eind maart/begin april te starten met deze 
clubkampioenschappen. Helaas! Toen sloeg de ons allen bekende Corona toe waardoor dit niet meer 
mogelijk was. Alle betalingen zijn terug gestort en we hopen dat dit snel weer over gaat. Zodat we dit 
seizoen wel clubkampioenschappen kunnen hebben. 
 
Na een paar maanden van badmintonstop mochten we weer aan de slag. Door de 
ledenwervingsactie hebben we een hoop nieuwe leden gekregen, training geven mocht weer en 
hebben we Bob wederom bereid gevonden om een beginnerstraining te geven. 
Mocht je ook interesse hebben in een beginnerstraining of een gevorderdentraining laat het weten 
aan Germa of Diandra, die zullen kijken naar de mogelijkheden hierin. 
 
We hadden voor dit seizoen nog een aantal andere plannen, en zijn nog steeds heel fanatiek met het 
bedenken van activiteiten. Dus op het moment dat dit weer kan zul je zeker van ons horen! 
 
Omdat een vrijwilligersuitje dit jaar heel lastig is, en we onze vrijwilligers wel willen bedanken, zullen 
we hun een kleinigheidje bezorgen. 
 
Veel groetjes en hou jullie taai! 
 
Recreatie Commissie. 
Germa van Dijk 
Diandra Arts 
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Jaarverslag Jeugd Commissie 
 

Voorzitter:  Indira Peters 
Leden:    Sandra Piek, Bob Arts, Mark Geboers, Rene Jacobs, Mike Beker en Paul Vruggink 
 
Bij deze willen we eerst alle nieuwe leden van afgelopen tijd van harte welkom heten! We hopen dat 
jullie een gezellige tijd gaan hebben bij onze mooie club BVC’74. Daarnaast alle vrijwilligers en ouders 
bedankt voor jullie hulp, zonder jullie inzet hadden we er niet zo’n mooi seizoen van kunnen maken. 
Helaas is het seizoen een beetje anders gelopen dan wij vooraf hoopte. Veel activiteiten hebben wij 
moeten annuleren of hebben we voor dit jaar uitgesteld. Hopelijk kunnen we binnenkort weer aan 
de slag met het plannen van allerlei leuke activiteiten. 
 
Trainingen 
Afgelopen seizoen heeft onze trainer Jo Mies de trainingen verzorgt. Jo, bedankt voor je inzet!  
Elke donderdag wordt er getraind op snelheid, conditie, techniek en samenspel. Jo verzint elke keer 
een originele manier om te leren en te groeien. Met op zijn tijd een spelletje blijft het een 
gevarieerde training! Elke donderdag, behalve in de schoolvakanties, wordt er enthousiast getraind 
in twee groepen: groep 1 van 18:00 uur tot 19:15 uur en groep 2 van 19:15 uur tot 20:30 uur. 
 
Jeugdkamp 
Helaas is dit een van de activiteiten die dit jaar kwam te vervallen. Een weekend waar wij normaal 
gesproken met zijn allen naar uitkijken. Ook het organiseren van een andere activiteit lukte helaas 
niet. We hebben toen besloten om het voor nu even te laten. Hopelijk kunnen we aankomend 
voorjaar weer wat leuks voor jullie organiseren. Mocht je daar leuke ideeën over hebben laat het ons 
gerust weten! 
 
Competitie 
Elke zondag wordt er door een groepje jeugd bondscompetitie gespeeld. Deze groep traint een extra 
keer in de week en probeert dan op zondag te winnen van clubs uit regio Brabant. Hier lees je meer 
over bij het verslag van de technische commissie. 
Naast de fanatieke bondscompetitie op zondag, kan de jeugd van BVC’74 ook meedoen aan de 
recreatieve jeugd-dorpencompetitie. Deze wedstrijden worden thuis gespeeld op de donderdag. Ook 
gaan de spelers op bezoek bij de tegenstanders in de omgeving. Dit levert altijd veel plezierige 
wedstrijden op.  
 
Familietoernooi  
Ieder jaar wordt zo tegen het voorjaar een ouder/kind of familie toernooi gespeeld. Hierbij kan ieder 
BVC jeugdlid samen met één van zijn ouders meespelen en ieder BVC seniorenlid met één van zijn 
kinderen of in sommige gevallen kleinkinderen. 
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Om blessures te voorkomen beginnen we ieder jaar met een warming up, verzorgt door onze 
jeugdtrainer Jo. Dit levert direct al leuke momenten op. De warming-up die de kinderen iedere week 
zo achteloos doen blijkt voor de ouders soms toch verrassend zwaar te zijn! 
 
Goed opgewarmd worden er vervolgens per ouder/kind zo'n 5 
partijtjes tegen andere duo's gespeeld.  Dit is vooral erg leuk! 
Opa's, oma's en ouders krijgen de kans om aan hun 
(klein)kinderen te laten zien dat ze toch echt nog snel zijn en 
kinderen krijgen de kans aan hun ouders te laten zien dat ze 
inmiddels toch echt goede badmintonners zijn geworden! 
 
Dit jaar kon het toernooi helaas niet doorgaan. Wat een gemis! 
Hopelijk kunnen we er volgend jaar een extra mooi toernooi 
van maken. 
 

Grote Club Actie 
Ook dit jaar heeft de Grote Club Actie een record aan verkochte loten 
opgeleverd. Maar liefst 249 loten hebben jullie verkocht. WAUW!  In 
plaats van de loten aan de deur te verkopen, konden de kinderen 
deze keer de gegevens in laten vullen door de kopers en werd het 
bedrag van de rekening afgeschreven. Hierdoor hoefden de kinderen 
niet met geld over straat en was het voor de kopers makkelijker: ze 
hoefden geen geld in huis te hebben. 
 
De Grote Club Actie heeft dit jaar €498,- opgeleverd voor de club. 

Een compliment voor alle verkopers, maar speciaal een bedankje voor Vieve Verheijen. De 
topverkoper van dit jaar! 
Hierdoor heeft zij  een leuk zakcentje verdiend en natuurlijk een extra beloning in de vorm van een 
overheerlijke luxe chocoladeletter.  
 
Net zoals andere jaren kregen de lotenverkopers 1,- per verkocht lot, dus bij menigeen is de spaarpot 
lekker aangevuld. Allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet! Echt super fijn dat we deze extra 
opbrengst voor de club bij elkaar hebben verzameld. Jullie zijn TOP! 
 
 
Sjors Sportief 
Jaarlijks doen we ook mee met Sjors Sportief. Afgelopen jaar hebben we 
2 leuke introducties gegeven. Sjors Sportief: ‘’Een mooie manier om 
vrijblijvend kennis te maken met de fanatieke badmintonsport en ‘’onze’’ 
leuke badmintonvereniging. Sjors Sportief is een initiatief van de 
gemeente en wordt gestimuleerd door basisscholen. De ledenwerving 
zorgt (in)direct voor enkele nieuwe jeugdleden. Ook aankomend seizoen 
zal BVC’74 hier aan meedoen. 
 
Iedereen bedankt voor jullie bijdrage. En een compliment aan onze 
jeugdleden, die zeer trouw, ook tijdens de coronaperiode, zijn blijven badmintonnen. Jullie zijn 
geweldig!! We hopen volgend seizoen weer leuke activiteiten te kunnen organiseren voor jullie. 
 
Namens de hele jeugdcommissie, 
Indira Peters  
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Quarantaine puzzel 
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Jaarverslag Technisch Commissie  
 
Leden: Frank Peters (voorzitter) en Thijs Manders (tevens NBB-competitieleider)  
Trainers: Humphry van Blommestein en Jo Mies  
Begeleiders: Mark Geboers, Bob Arts, René Jacobs en Panyaphon Kitkhayan (Neung). 

 
De Technische Commissie (TC) heeft tot taak dat er trainingen gegeven worden, trainers en 
begeleiders zijn en dat de bondscompetitie gespeeld wordt. We hebben ook ambitie: we willen graag 
dat er plezier in het spel is, dat teams ook een team zijn, dat de spelers beter worden en er uit halen 
wat er in zit en dat er af en toe een kampioenschap te vieren valt.  
 
De TC kijkt terug op het afgelopen seizoen dat liep van augustus 2019 t/m juli 2020:  
- De TC is er voor de spelers. We hechten dan ook aan goede contacten met teams en de ouders van 
jeugdspelers. De TC bekijkt veel trainingen, volgt alle thuiswedstrijden en we evalueren regelmatig 
de gang van zaken met trainers, begeleiders, spelers en ouders. Dat leverde belangrijke informatie op 
over het afgelopen seizoen dat we kunnen gebruiken voor komend seizoen. Belangrijke waarden zijn 
het centraal zetten van plezier in het spel, ieder op zijn eigen niveau beter worden en aandacht voor 
het team-belang. Vooraf spreken we met teams wat men van elkaar, spelers/ouders en van de TC 
mogen verwachten. Er was veel lof in de evaluatie voor trainers en begeleiders.  
- De trainingen zijn heel goed bezocht en er werd met veel plezier, goed en intensief getraind. 
- Met Humphry van Blommestein en Jo Mies hebben we zeer goede trainers in huis. Humphry richtte 
zich ’s maandags op de competitiespelers met veel aandacht voor wedstrijdgericht techniek, tactiek 
en conditie. Jo traint op de donderdag alle jeugd. Bij Jo is het meer een mix van basisvaardigheden en 
meer speelse oefenvormen. Hij neemt daarvoor niet alleen kennis en ervaring mee maar ook tassen 
vol attributen. Uit de evaluatie bleek dat de verschillende type training op eigen manier leerzaam zijn 
en dat juist de afwisseling erg wordt gewaardeerd. We zijn dan ook heel blij dat we de samenwerking 
met deze top-trainers en begeleiders het seizoen 2020-2021 kunnen voortzetten. 
- Jeugdcommissie en technische commissie zoeken en vinden de samenwerking om het voor de jeugd 
in training, wedstrijden en activiteiten interessant te houden voor de jeugd om lid te zijn van BVC74. 
Dat kost af en toe wat budget, energie van begeleiders en kader, maar met alle plezier want wie de 
jeugd heeft die heeft de toekomst.  
- Het spelniveau en de kwaliteit van de spelers is gegroeid. We werken samen met clubs in de regio, 
met name Smashing Wijchen, om de zeer talentvolle jeugdspelers sportieve, doorgroei-
mogelijkheden te bieden. Samenwerking met andere clubs is er ook om aan 
deskundigheidsbevordering te doen.  
- Vanaf maart hadden we te maken met de gevolgen van Corona: beperkingen in de trainingen waren 
helaas noodzakelijk. 
 
De bondscompetitie.  
Er waren 5 teams in de bondscompetitie: 3x jeugd, 2x “oudere jeugd” in de seniorencompetitie. De 
jeugdteams speelden in de klasse onder 13 jaar (U13), U15 en U17. De senioren speelden in de 5e 
divisie (team 1) en 7e divisie (team 2). 
De sportieve doelstelling voor de jeugdteams was wedstrijdervaring op doen en tenminste in de 
middenmoot eindigen. Daarin zijn de teams geslaagd, zelfs meer dan dat, want alle teams deden lang 
mee voor het kampioenschap. Helaas was er dit jaar geen kampioenschap te vieren. In seizoen ‘19-
‘20 doen Mette, Nikki, Joep en Jelle mee in de senioren(!!!)competitie. De eerste helft werd vooral 
ervaring opgedaan tussen de senioren. De 2e helft werden vele punten naar Cuijk gebracht. Goed 
gedaan. Team 1 had de sportieve doelstelling om een stevige middenmoter te zijn. Individueel werd 
de doelstelling op 100% gezet. Ook team 1 mag tevreden terugkijken. 
Concluderend kunnen we stellen dat de doelstellingen die trainers, spelers en TC met elkaar hebben 
gesteld voor het seizoen 2019-2020 zijn gehaald: plezier, leren en beter worden. Deze competitie 
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heeft ervoor gezorgd dat bij thuiswedstrijden de tribunes van de Kwel goed waren bezet. Niet alleen 
spelers maar ook supporters, hebben soms verdrietige, maar vooral mooie en spannende 
sportmomenten beleefd. Dat is goed voor de badmintonsport, en leuk voor de sponsors. Het is 
vooral goed voor de ontwikkeling van spelers en met name jeugdspelers. En dat is weer goed voor 
BVC74, want ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. De TC wil de aanpak van het afgelopen 
seizoenen vasthouden voor het komende jaar. 
 
In het seizoen 2020-2021 spelen we weer met 5 teams in de bondscompetitie: een U13, een u15, een 
U17, team 2 in de 7e divisie en team 1 in de 5e divisie. Gelukkig hebben we kunnen bewerkstelligen 
dat de thuiswedstrijden van alle teams zoveel mogelijk gelijktijdig zijn. Niet alleen financieel een 
voordeel (minder zaalhuur), maar ook sportief en voor de supportersschare. Corona heeft flinke 
impact op dit seizoen: aanvankelijk alleen wedstrijden zonder publiek (een vreemde gewaarwording 
voor onze spelers) en inmiddels zijn de wedstrijden opgeschort. 
 
De technische commissie benut de Facebooksite om verslag te doen van de wedstrijden in de 
bondscompetitie. Daarnaast is de verbinding met leden versterkt door min of meer regelmatig een 
digitale nieuwsbrief uit te brengen met de laatste nieuwtjes, speciale thema’s, activiteiten van het 
bestuur en niet te vergeten attenderen op leuke badmintonfilmpjes en hyperlinks naar nieuws op 
onze eigen website: www.bvc74.nl . We krijgen positieve reacties van de leden. Facebook en de 
digitale nieuwsbrief geven ons de mogelijkheid op een snelle, aansprekende en toegankelijke manier 
leden, club-kader en sponsors met elkaar in verbinding te brengen.  
 
Tot slot: de club BVC’74 zijn we met elkaar! Spelers, wedstrijdspelers en nietwedstrijdspelers, ouders 
van de jeugd, begeleiders en trainers, al dan niet bestuurs- of commissielid, supporter …. We moeten 
het samen doen. De technische commissie bedankt trainers, begeleiders, spelers en ouders voor een 
mooi seizoen. We werken graag weer samen aan een nieuw mooi badmintonseizoen 2020-2021. 
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Jaarverslag G-team  
 
Begin 2018 is op proef gestart met trainingen voor een speciale, nieuwe doelgroep. Vanuit de 
stichting dagbesteding Cuijk ( http://www.dagbestedingcuijk.nl/home.html ) kwam het verzoek om 
cliënten uit hun doelgroep een aangepaste training te geven. Die stichting verzorgt wonen en werken 
voor cliënten met een beperking of op andere manier extra aandacht en zij willen naast wonen en 
werken ook sportervaring aanbieden. Al weer ruim 2 jaar begeleiden Indira, Thijs en Frank deze 
groep met veel plezier. De spelers vinden badminton leuk en ook voor hen geldt dat ze op hun niveau 
veel uit onze geliefde sport halen. Af en toe regelen we partijtjes met jeugd en recreanten van 
BVC74. 
Wat belangrijk is dat zij zich zeer welkom en onderdeel van de club voelen. 
Ook voor dit team heeft de covid-19-pandemie gevolgen: vanaf maart hebben we helaas maar een 
beperkt aantal keren kunnen trainen. 
 
 
 
 

 

  

http://www.dagbestedingcuijk.nl/home.html
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Notulen Algemene Leden Vergadering 2019 
 
Locatie:   Cafe-zaal de Bond, Beverstraat 18 te Cuijk 
Datum en tijd:  Vrijdag 25 oktober 2019 
Aanwezig bestuur: Hans de Vries, Diandra Arts, Frank Peters, Indira Peters. 
Aanwezige leden:  Wilma Oosterlaken, Henri Janssen, Nel Lange, Stijn van Moosdijk, Jos Brands,  

Chantalle Driessen, Bob Arts, Anton Terpstra, Karin Terpstra, Lynn Beker, 
Germa van Dijk, Mark Geboers, Steven Koole. 

Afwezige leden m.k.: Karin Elmans, Lianne Soer, Arnout van Baal, Mariëlle Emons, Greet van Eck,  
Bart Rutjes, Jo Mies, Sandra Piek, Pascal Ermers, Renske van Haren, Ellen 
Gevers, Jos de Wit, Marion van der Heijden, Bart Bindels, Ferdinand Kroes, 
Marco Terpstra, Ilja Nillesen, Pim Waringa, Mayke + Mathieu van Driel, Anita 
Vredeveld, Thijs Manders, Marieke van Driel, Dries Hofmans, Donald 
Waldrich, Mike Beker. 

1. Opening: 
Hans opent de vergadering om 20.03 en heet iedereen van harte welkom. 

 
2. Goedkeuring agenda: 
Toegevoegd agendapunt: 11e: Zaaltijden. 
Verder wordt de volgorde van de agenda aangehouden. 
 
3. Goedkeuring notulen 2018 
De notulen van de ALV op 26 oktober 2018 is goedgekeurd. 
 
4. Technisch commissie: 
a. Aanvullingen TC op het jaarverslag. We hebben dit jaar geen team onder de 11 kunnen 

samenstellen. Voor volgend jaar is het doel om in ieder jeugdklasse weer een team te hebben. 
We hebben op het moment 2 goede trainers, waar ook veel positieve reacties over worden 
ontvangen, het zijn 2 verschillende trainers die elkaar goed aanvullen. Ze zijn ook regelmatig 
aanwezig bij de wedstrijden op zondag, dus ook erg betrokken bij de club. 

b. Nel vraagt G-team geïntegreerd worden? Er worden wel leden betrokken bij hun training, maar 
volledig integreren is een stap te hoog. G-team draagt een vergoeding af. G-team heeft onderling 
ook een appgroep. 

 
5. Jeugdcommissie: 
Er zijn geen aanvullingen op het jaarverslag. 
Lynn: geeft als compliment dat ze het leuk vind om een stukje te lezen over hoe kinderen het 
beleven. En ze vraagt wanneer is de grote clubactie afgelopen? 12 november. 

 
6. Recreatiecommissie: 
Er zijn geen aanvullingen vanuit de jaarverslagen en geen vragen 
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7. Penningmeester financieel verslag: 
In de begroting van 2018/2019 was begroot dat er €3589,50 moest worden bijgelegd uit eigen 
vermogen. Dit hebben we weten te beperken tot €2371,89. Dit tekort is verkleind doordat er acties 
door verschillende leden zijn uitgevoerd. 
Te noemen: sponsor jaarlijks toernooi, grote clubactie, rabobankactie, bingo de bond, Cuijk kei goed, 
Jantje beton, zomer spelen. 
 
Fysiotherapie Hofmans van Benthum is onze hoofdsponsor van het toernooi, ook hebben we met 
hun de afspraak als er leden van BVC bij hun in behandeling gaan, dat we dan €10,- pp krijgen als 
club zijnde. Dit regelmatig vermelden in de nieuwsbrief. 
De zaalhuur is hoger uitgevallen. Er is €1000,- te weinig begroot. De verhoging klopt wel met de 
indexatiewaarde. Deze extra kosten komen ook doordat de woensdagochtend leden nu ook 
doorspelen in de vakanties. Jeugdleden zijn hier in de vakanties ook welkom. De animo voor de 
woensdagochtend in de vakanties is er. 

 
Hoeveel vermogen hebben we nog? Hoe lang kunnen we het volhouden tekorten aan te vullen uit 
eigen vermogen? We hebben nog €9000,- op de spaarrekening. Er moet dus wel wat veranderen. 
Ons doel is dmv de sponsorcommissie het ledenaantal stabiel te maken met 130 leden. Ook gaat de 
sponsorcommissie krijgen naar mogelijkheden voor meer acties. 
Indien we de 130 leden niet halen, moeten we als bestuur voorafgaand aan de volgende ALV een 
verzoek indienen voor een contributieverhoging van €8,-. Dan kan hier in de ALV officieel op gestemd 
worden.  
Eventueel overwegen een verschil te maken in contributie tussen competitiespelers en geen 
competitiespelers. Bij de dorpencompetitie betalen leden een extra bedrag dat het bedrag van de 
deelname dekt. Bij de bond betalen senioren een extra bedrag van €50,-. Dus er wordt al wel verschil 
in gemaakt. 
Huidig ledenaantal 112, waarvan 104 betalend. 

 
Of het bestuur wil kijken of de woensdagochtend goedkoper kan? Bestuur neemt dit mee in de 
vergadering. 

 
Is een strippenkaart een optie om meer geld binnen te krijgen? Wat ons betreft is dit geen optie. 
Indien mogelijk de overweging maken 1/3 zaaldeel weg te doen op maandag tussen 18.30 en 20.00. 

 
8. Verslag kascommissie 
Stijn en Manfred hebben de kascontrole uitgevoerd en goedgekeurd. 
 
 
9. Verkiezing kascommissie 
Stijn doet 2e jaar. 
Anton Terpstra 1e jaar. 
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10. Verkiezing bestuursleden 
Niemand gevonden, dit agendapunt wordt uitgesteld. Er wordt duidelijk naar de leden 
gecommuniceerd wat de gevolgen zijn als er geen dagelijks bestuur is. 

 
11. Overleg/stemonderdelen. 

a. Zaalwacht: er zijn mensen die geen zaalwacht willen doen. Terwijl dat dit wel hoort bij je 
lidmaatschap. Willen we deze mensen een andere taak geven of dit zo laten? Dit zo laten. 

b. Contributieverhoging: zie punt 7. 
 
12. Rondvraag: 
Steven: als er iemand uitvalt, wil hij graag invallen. Ook wil hij bij kleine dingen helpen maar niet vast 
in een commissie of het bestuur. 
Mark: bedankt voor de inzet.  
Lynn: Wil ook bij kleine dingen helpen maar niet vast in een commissie of het bestuur. 
Ellen: Wil ook bij kleine dingen helpen maar niet vast in een commissie of het bestuur. 

 
13. Sluiting  
Hans sluit de vergadering om 22.07 en bedankt iedereen voor hun komst. 
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Vacatures 
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Het bestuur, commissies en andere weetjes 

Het dagelijks bestuur   

 Voorzitter Vacant  

 Secretaris  Karin Terpstra  
 Penningen/ledenadministratie Hans de Vries  

 Voorzitter Recreatie Comm. Diandra Arts  

 Voorzitter Technische Comm. Frank Peters  

 Voorzitter Jeugd Commissie Indira Peters  
    

Commissies   

 
Recreatie Commissie:  
Voorzitter 

 
Diandra Arts 

 

 
Lid 
Lid 

Germa van Dijk 
Wilma Oosterlaken 

 

 

 
Jeugd Commissie:  
Voorzitter 

 
 
Indira Peters  

 Lid Bob Arts  
 Lid Mike Beker  

 

Lid 
Lid 
Lid 
Lid 

Sandra Piek 
Mark Geboers 
Paul Vruggink 
René Jacobs 

 

    

 

Technische Commissie:  
Voorzitter 

 
Frank Peters  

Lid Thijs Manders  
    

Trainers en begeleiders 

 

 

 
Bondstrainer 
Jeugdtrainer groep 1 en 2 

Humphry van Blommestein  
Jo Mies  

 
Begeleiders 
 

Mark Geboers 
Panyaphon Kitkhayan (Neung) 

 

 

 
 
Woensdagochtend 

René Jacobs 
Bob Arts   
Henri Janssen 

 

 
  
 
Overige   

 Sponsoractiviteiten Henri Janssen  

 Shuttle beheer Diandra Arts  

 Shuttle-Up Indira Peters  
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Financiën 
 Bank Rekeningnummer  

 Rabobank 11.05.29.324  

   

Correspondentie 

Hans de Vries  

Bereklauw 165 
5432 AT Cuijk 

 

  

Sporthal Laco 
 

St. Annastraat 1  

5431 BE Cuijk  
Tel: 0485-314953  
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Adverteerdersindex 
 
Geboers Sportprijzen    2 + 17 
 
Nick Janssen Dakbedekking en Zinkwerk  2 + 17 
 
Marc Sport     2 + 14 
 
Thermo konstrukties    3 
 
Schadenet van Eeden    5 
 
Partycentrum de Bond    6 
 
Briljant Optiek     7 
 
Kapsalon Jos     10 
 
Divato      12 
 
Hans Lemmers Tweewielers   8 + 13 
 
Feestcafé Taurus    11 

 
Bij deze willen we al onze adverteerders/sponsors 
bedanken voor hun bijdrage! 
 

 


