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◼ Punten uit de ALV 
◼ Contributie 21-22 
◼ Verslag speelweekend 5-7 nov 
◼ Wist je datjes 
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Klik op logo’s voor link 

naar site 

• • • 

Dank aan onze sponsors. 

 

 
 

 
 

Agenda 
 

 11-11 en 27-1 Sjors 
Sportief 

 13 nov: persco van 
Rutten en De Jonge 

 14 nov, vanaf 10 uur 
(voor spelers 9.30)  
thuiswedstrijden 
teams 1, 2 en U15 

 

 

Masker en QR-code vanaf 6 november 
(Herhaling bericht op groepsapp BVC74) 

 

 
Anderhalve meter = 2 rackets + 2 shuttles 

 
We willen graag sporten, veilig sporten en helpen het Coronavirus onder de knie te 
krijgen. Laten we elkaar helpen door de regels en elkaars ruimte te respecteren. 
 
Dat betekent concreet voor sporten bij BVC74, vanaf 6 november: 
- Vanaf 13 jaar is een mondkapje verplicht bij binnentreden van De Laco, de entree, 
de kantine en de kleedkamers. Zonder mondkapje kom je niet binnen. 
- Vanaf 18 jaar geldt bij het binnengaan van de sporthal de verplichting van het tonen 
van een geldige QR-code. We gaan daar ook aan de deur, bij binnenkomst, op 
controleren. Zonder geldige QR-code kunnen we je niet binnen laten en kunnen we je 
niet laten deelnemen aan training, wedstrijden of als publiek/begeleider. Met geldige 
QR-code vervalt de verplichting van het mondkapje en afstand, in ieder geval bij het 
spelen van wedstrijden en trainen.  
- Advies blijft te allen tijde de afstand van 1,5 meter zoveel als mogelijk te 
respecteren. 
 
We vragen je begrip en medewerking aan deze beperkingen. 
 
Met deze beperkingen volgen we de regels van de overheid en sportprotocollen van 
NOC/NSF en de Badminton-bond. 

- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-
uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/sport 

- https://www.badminton.nl/uploads/documents/Protocol-Badminton-
Nederland-week-44.pdf 

Heb je vragen ter verduidelijking, stel ze gerust aan 1 van de bestuursleden. 
Vrijdag 12 november weer nieuwe regels? We zullen zien. 
 
Bestuur BVC74 
(Wil je ook op de groeps-app van BVC74? Laat je nummer achter bij Diandra.) 
 

http://www.bvc74.nl
http://www.marcsport.nl/
http://www.geboerssportprijzen.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/sport
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/sport
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Uit het bestuur, punten uit de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 5 november 
 BVC’74 is een vereniging van de leden de ALV (de algemene ledenvergadering). De ALV heeft laatste woord in de club. Op de 

ALV wordt terug gekeken en verantwoording afgelegd. Op de ALV wordt ook vooruit gekeken. 

 Terugblik: 

 In de Shuttle up (zie bvc-site – rubriek algemeen) is het schriftelijk verslag van afgelopen jaar verschenen. De commissies doen 

daarin verslag van het afgelopen jaar: Diandra voor de Recreatie-cie, Indira voor de Jeugd-cie en Frank voor de Technische Cie. 

Het moge duidelijk zijn dat de afgelopen periode getekend is door de Corona-beperkingen. Desondanks hebben we het aantal 

leden op peil kunnen houden. Andere sportclubs kunnen dat vaak niet zeggen. 

 Hans de Vries heeft aan de ALV een toelichting gegeven over de financiën van het afgelopen jaar. Belangrijkste punten: 

compensatie door overheid voor zaalhuur en sponsorverlies, waardoor inkomsten en uitgaven in balans. De 

kascontrolecommissie (Stijn en Anton) gaven vooraf al een schriftelijk, goedkeurend verslag. Onder applaus werd Hans bedankt 

voor het financieel beheer. In formele termen heet dat: penningmeester en bestuur wordt décharge verleend. 

 De vooruitblik: 

 Samenstelling van het bestuur: Karin was feitelijk al als secretaris bij het bestuur aangesloten. De ALV bekrachtigt haar 

bestuurslidmaatschap. Ferdy had zich kandidaat gesteld als bestuurslid en de ALV heeft die kandidatuur omgezet in het 

bestuurslidmaatschap. Ferdy zal gedurende 3 jaar de voorzitter in het bestuur zijn. Bij zijn aantreden gaf hij aan in BVC74 een 

mooie, gezonde club te vinden waar het fijn sporten is. Hij wil zich dienstbaar opstellen voor de club en lichtte 2 ideeën toe. Wil 

je weten welke? Vraag hem. De ALV antwoordde met een applaus voor Karin en Ferdy. Hans blijft dit jaar nog penningmeester 

en heeft aangegeven het stokje na 10 jaar te willen overdragen. Wie?  

 Zaalwacht: 4 van onze leden hebben zich aangeboden om op donderdag en misschien ook op maandag partijen te hangen. Het 

voordeel van hangen is dat partijen wat meer gehusseld worden en mensen ook eens met anderen kunnen spelen: 1x met 

(bijna) gelijk met speelniveau, 1x meer de niveaus door elkaar. Daarnaast heeft het hangen voordeel (in Corona-tijd) dat het in 

de spits geen run wordt op de speelborden. (Is ook slecht voor de speelborden! Let wel, het zal uitproberen zijn. Laten we 

Steven, Jos, Maurits en Lynn het vertrouwen geven dat zij hun best doen leuke partijen te maken. 

 Weer financiën, de begroting voor het lopend/komend jaar: Belangrijkste punt is dat mede door overheidssteun en het goede 

ledenpeil, de financiën het lopend seizoen in balans zullen zijn. 

 De gunstige financiële vooruitzichten, met name door het fijne ledenpeil, maakt dat we een korting kunnen geven op de 

contributie van € 35 voor leden die op 1 september 2020 lid waren en vanwege Corona amper hebben kunnen spelen. Het is 

een korting op de contributie voor het lopende, nieuwe speeljaar, en is bedoeld als compensatie voor het niet volledig kunnen 

spelen. De incasso van de contributie zal op 26 november plaatsvinden. 

 Het bestuur licht enkele wijzigingen in het huishoudelijk reglement toe (zat bij de agenda van de ALV). Wijzigingen gaan over 

gevallen waarin een VOG nodig is voor vrijwilligers/begeleiders van jeugd en andere kwetsbare groepen. Daarnaast een 

duidelijke vermelding van de aanstelling van 2 vertrouwenspersonen bij de club voor een sociaal veilige sportomgeving bij 

BVC74. 

 Het officiële verslag van de ALV volgt spoedig per mail. Vragen aan het bestuur over dit verslag? Stel ze! 

Bestuur BVC74 
 

Weetjes 
 

Klachten over de zaal, het licht, de kleedkamer-hygiëne? We kunnen 

het ons bijna niet voorstellen ☺, maar meldt het bij het bestuur. Wij 

maken dat aanhangig bij de Laco, veelal met succes. 

’s avonds geen zin om te koken en denk je aan thuisbezorgd.nl? 

Vakantie (in Nederland) boeken? 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  Via die site kom je bij Thuisbezorgd, 

Coolblue, Expedia en nog veel meer webshops. Volstrekt anoniem 

doe je je aankopen. 

Sjors sportief: 4-nov-2021 opkomst van meer dan 10 potentiële 

nieuwe jeugdleden. Verder nog op 11-nov-2021 en 27-jan-2022 van 

18u tot 19:15. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gZtZH7k0iis
https://fb.watch/9bSx_QIGz2/
https://fb.watch/9bSESzrLtl/
http://www.bvc74.nl/
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Verslag speelweekend 7 november: 3 teams thuis 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst: en wij hebben goede jeugd bij voorbeeld in de U15: Tegen een goed Geldrop werden de 
punten verdeeld en het werd 4-4. Bijzondere vermelding voor Sil die zijn eerste wedstrijd-set en bijna (!) de wedstrijd had 
gewonnen. Hij ontwikkelt zich snel, dus dat komt goed. Team 2 (een combinatie van jeugd en wanna-be-jeugd) won met 6-2 en 
is daarmee nog steeds ongeslagen op kampioenskoers. Het eerste speelde tegen Beca met Marco Terpstra in de gelederen. De 
familie Terpstra was verscheurd: echte BVC-ers in hart en nieren maar dan toch voor de zoon. Er leek even sprake van een thuis- 
en uit-vak op de tribunes maar de verbroedering had de overhand. De 4-4 eindstand was daarvan de weerslag. Team 1 was daar 
sportief gezien niet tevreden mee, er had meer ingezeten. Ondermeer door de goed spelende invalster Diandra. 
 
Vandaag ook de eerste keer de QR-code check. Een groot compliment voor alle begripvolle bezoekers en spelers. Er viel geen 
onvertogen woord. Op deze manier dragen we samen een steentje bij in het verslaan van onze collectieve tegenstander ... het 
virus. 
 
Foto’s van links naar rechts: U15 voor en voor de sponsors achter, weer de eerste thuiswedstrijd met een enthousiast publiek en 
een trots team 2: ongeslagen op kampioenskoers. 

 

 Contactgegevens BVC’74    

 
Redactie nieuwsbrief: Frank Peters Frank.Peters.Cuijk@gmail.com  
Voorzitter: Hans de Vries,  Hans 
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 . 

mailto:Frank.Peters.Cuijk@gmail.com
mailto:hans.devries@ziggo.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
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