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Voorwoord

Beste leden van BVC’74,

Het seizoen 2021-2022 is inmiddels alweer een aantal maanden geleden afgesloten, helaas hebben

wij in die periode nog moeten werken met de gevolgen van de corona pandemie. Gelukkig is bijna

iedereen de periode goed doorgekomen en zo ook onze vereniging. We hebben door corona slechts 1

lid verloren door opzegging lidmaatschap, waardoor we het seizoen afsloten met 121 leden.

Helaas zijn wij een aantal leden verloren door ziektes die een grote invloed hebben op hun leven en

daarmee ook op hun mogelijkheden om te kunnen blijven sporten, wij wensen hun veel sterkte en

kracht om hiermee om te gaan. Natuurlijk staan we ook even stil bij het afscheid welke wij hebben

moeten nemen van een van onze oudste verenigingsleden, lid sedert 1974, te weten Jo Willems, wij

zullen deze markante uiterst gedreven sportman nooit vergeten.

Ledenacties zoals Sjors Sportief, het Probeerbadminton en Cuijk Beweegt ondersteund door de

gemeente en door de badmintonbond hebben zowel bij de senioren als wel de jeugd voor een

aanvulling op het ledenbestand gezorgd.

Ook was het na 2 jaar weer mogelijk om de clubkampioenschappen te organiseren, welke door de

leden van de Recreatie Commissie voortreffelijk is gedaan en een mooie finale avond heeft

opgeleverd met een hele mooie gezellige afsluiting.

Op het gebied van sponsoring werden nieuwe 3 jaars contracten afgesloten met “Geboers

Sportprijzen” en “Marc Sport” en ook kon in het begin van het seizoen “fysiotherapie Cuijk Centrum”

aan de groep van hoofd (shirt) sponsors worden toegevoegd.

Financieel gezien zijn er, middels tussenkomst van LACO, van de overheid gelden binnengekomen ter

compensatie van de gemiste zaaluren. Een deel hiervan is ontvangen, maar nog onder voorbehoud

van de uiteindelijke regeling tijdelijk in reserve geplaatst. Door ontvangst van de gelden was het al

wel mogelijk om bij de contributie inning van 2021 een reductie, voor leden welke in 2020 reeds lid

waren, van 35€ per lid toe te passen.

Door onzekere zaken in de wereld om ons heen zijn er nu echter prijsstijgingen op allerlei gebied,

zaalhuur, shuttles, abonnementen, verzekeringen, etc. Het bestuur zal hier in de komende tijd met

grote zorg naar kijken en eventuele aanpassingen cq wijzigingen op het gebied van uitgaven en

inkomsten uitwerken en indien nodig aan de leden voorleggen.

Wij, het bestuur en leden van de commissies, bedanken iedereen voor hun inbreng en inzet en hopen

dat dit voor nu en de toekomst altijd zo zal blijven.

Namens het Bestuur en alle Commissieleden,

Hans de Vries
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Jaarverslag Recreatiecommissie

Weer een jaar voorbij, wat gaat de tijd snel.
Gelukkig is de corona ook een heel stuk minder en kunnen we weer normaal en onbezorgd een potje
badmintonnen. En weer gezellig een babbeltje maken met elkaar. Ook is de 3e helft weer mogelijk.
Wij kunnen wel zeggen dat we heel blij zijn dat we dit weer allemaal mogen.

Helaas zijn er afgelopen jaar een aantal activiteiten niet
doorgegaan, maar we hebben wel veel energie
gestoken in de clubkampioenschappen en de jaarlijkse
feestavond. In onze ogen en wat we terug hebben
gehoord was dit een groot succes. De
clubkampioenschappen hebben we groots aangepakt,
waardoor het mogelijk was dat buiten de senioren ook
de jeugd en de woensdagochtend groep kon meedoen.
Dat maakte dat we maar liefst 55 deelnemers hadden
tijdens de voorrondes.
De voorrondes werden meestal op het geplande
tijdstip gespeeld, zo niet werd er in goed onderling

overleg gezocht naar een passende nieuwe datum. Wij willen jullie hiervoor bedanken!
De woensdagochtend heeft zelf voorrondes gespeeld onder leiding van Henry. Hiervan hebben 3
koppels deelgenomen aan de finales.

Aansluitend op de finales vond de jaarlijkse feestavond
plaats. Gezellig even met zijn allen een drankje doen na de
prijsuitreiking. Dit jaar heeft Nout het vlees voor een BBQ
gesponsord en hebben we dit aangevuld met wat salades
en stokbrood. Manfred en Mario hebben de hele avond het
vlees voor jullie gebakken. Tevens is er een DJ geweest die
het voor elkaar kreeg zeker de helft van de aanwezigen op
de dansvloer te krijgen.

Voor het seizoen 2022/2023 gaan we ervan uit dat we weer
onze normale activiteiten kunnen laten plaatsvinden. Wij
zijn al flink aan het brainstormen hoe we de dingen

herkenbaar maar toch
uniek kunnen maken.

Op 21 oktober is ons jaarlijkse vrijwilligersuitje waar we iedereen
die iets heeft gedaan afgelopen jaar voor de club willen bedanken.

Op 6 november vindt ons jaarlijkse toernooi plaats. ’s Morgens
starten we met de dubbels en ’s middags met de mix. We spelen in
3 verschillende klassen: W, X en Y.
Tussen de middag regelen wij een lunch. En na afloop is de
prijsuitreiking. Daarna gaan we met een aantal BVC’ers altijd een
hapje eten in het dorp. Dus mocht je mee willen laat het even
weten!
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Vervolgens sluiten we 2022 alweer af. En luiden we als club het
nieuwe jaar in door middel van een intern toernooi. En natuurlijk
volgt er na afloop een prijsuitreiking en champagne!
Tevens wordt de vrijwilliger van het jaar 2022 benoemd. Deze
persoon wordt gekozen door de leden, dus ik zou zeggen. Denk alvast
na wie dit gaat worden!

En dan komen we alweer uit bij de start van de
clubkampioenschappen en de feestavond. Wie worden er in 2023 de
clubkampioenen?

Naast al onze eigen activiteiten loopt ook de Dorpencompetitie van
september t/m maart/april. Hiervoor kun je je omstreeks maart/april
opgeven voor het nieuwe seizoen. Het liefst als team (2 of 3 dames en
2 of 3 heren). Dit jaar hebben we 2 teams in de A poule, 1 team in de
B poule en 1 in de E poule.

Vanuit de RC wensen we hen allemaal succes, maar vooral veel plezier. Mochten er suggesties of
ideeën zijn. Die zijn natuurlijk altijd welkom!

Mocht je bij ons geweldige RC-team willen of hand en span diensten verrichten horen wij het graag!

Veel speelplezier!

Recreatie Commissie BVC’74
Germa van Dijk
Yvonne Velemans
Nikki Leij
Diandra Arts
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Jaarverslag Jeugdcommissie

Voorzitter: Indira Peters

Leden: Bob Arts, Mark Geboers, Rene Jacobs, Neung Kitkhayan, Judith Broekmans, Mike

Beker en onze trainer Joep Daanen.

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.

Ondanks een kleine corona onderbreking afgelopen seizoen, hebben we toch een hoop leuke

activiteiten kunnen organiseren. En dat is natuurlijk wat we het liefste doen!

Trainingen

Afgelopen seizoen heeft onze nieuwe trainer Joep Daanen de trainingen verzorgt. Joep, bedankt voor

je inzet! Elke donderdag wordt er getraind op snelheid, conditie, techniek en samenspel. Joep 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.

Competitie

Naast de fanatieke bondscompetitie op zondag, kan de jeugd ook meedoen aan de recreatieve

jeugd-dorpencompetitie. Deze wedstrijden worden thuis gespeeld op de donderdag tijdens de

training. Ook gaan de spelers op bezoek bij tegenstanders in de omgeving.

Afgelopen seizoen hebben we meegedaan met een nieuw, jong team. Ze hadden het zwaar tegen

spelers van geregeld een kop groter. Maar desondanks zijn er regelmatig puntjes veroverd en was de

sfeer in het team erg goed.

Jeugdkamp

Na twee jaar geen kamp, ging de jeugd dit jaar naar

blokhut ‘De Hoefse Hut’ in Sint Anthonis. Eenmaal

aangekomen werden de bedjes klaar gemaakt en kon het

programma meteen beginnen. Vrijdagavond hebben de

kinderen in groepjes een speurtocht gedaan, toen ze

terugkwamen stonden traditiegetrouw de bockworsten al

op hun te wachten. Later op de avond hebben we gezellig

met zijn allen bij het kampvuur gezeten, maar er moest

natuurlijk ook geweerwolfd worden.

Zaterdagochtend verscheen iedereen natuurlijk weer fris en uitgerust aan het ontbijt. In het bos van

Sint Anthonis hebben we daarna levend stratego gedaan. Na de lunch stond er heksenboomgolf op

het programma. Met de groep loop je dan een route door het bos, op die route moeten

gefotografeerde elementen al golfend geraakt worden. Super leuke activiteit! We hadden veel geluk

met het weer tijdens het weekend, dus Joep had ondertussen het zwembad opgezet op de
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kamplocatie. De kinderen hebben dus ook nog lekker met

water kunnen spelen. Na het spelen was het tijd voor een

lekker ijsje.

De oudste kinderen hebben meegeholpen met de bbq, ook

hier hebben ze van gesmuld. Daarna was het quizavond,

een leuke quiz over muziek. En natuurlijk kan op

zaterdagavond het welbefaamde rietjesspel niet ontbreken.

De avond werd weer heerlijk afgesloten bij het kampvuur.

Helaas kwam het einde van het kamp alweer in zicht, maar

gelukkig hadden we de zondagochtend nog. Na het ontbijt

heeft Maurits nog een wedstrijdje lasergamen georganiseerd voor ons. Hoe gaaf! Na het opruimen

van de blokhut werden we opgehaald door een aantal ouders en gingen we weer richting Cuijk. Het

was echt een top kamp! Iedereen bedankt!

Familietoernooi

Ieder jaar wordt in het voorjaar een ouder/kind of familie

toernooi gespeeld. Hierbij kan ieder BVC jeugdlid samen met

één van zijn ouders meespelen en ieder BVC senior lid met één

van zijn kinderen of in sommige gevallen kleinkinderen.

Na een korte warming-up worden er per ouder/kind zo'n 5

partijtjes tegen andere koppels gespeeld. Dit is altijd heel 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

de kinderen krijgen de kans aan hun ouders te laten zien wat ze allemaal geleerd hebben!

Dit jaar was er een grote opkomst van 27 koppels. De organisatie doet zijn best om de wedstrijden zo

leuk mogelijk in te delen en verzoekjes zijn altijd welkom. Bijvoorbeeld families en andere bekenden

onderling of BVC senioren leden met hun kinderen tegen elkaar.

Het was wederom een leuke, geslaagde avond.

Grote Club Actie

Ook dit jaar heeft de Grote Club Actie een record aan verkochte loten

opgeleverd. Maar liefst 210 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. Of, nog makkelijker, de koper

kon de QR code op het boekje scannen met de telefoon en op die

manier loten kopen. Hierdoor hoefden de kinderen niet met geld

over straat en werd het voor de kopers nog makkelijker gemaakt.

De Grote Club Actie heeft dit jaar €525,- opgeleverd voor de club. Een compliment voor alle

verkopers! Net zoals andere jaren kregen de lotenverkopers €0,50- per verkocht lot, dus bij menigeen
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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 inzet voor de jeugd van BVC'74. En een compliment aan onze

jeugdleden, die zeer trouw, ook tijdens de coronaperiode, zijn blijven badmintonnen. Jullie zijn

geweldig!! We vonden het fijn om dit jaar weer leuke activiteiten te organiseren en kijken er naar uit

dit komend seizoen ook weer voor jullie te doen!
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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 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 september 2021 t/m augustus 2022:
- 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 Joep Daanen hebben we zeer goede trainers in huis. Humphry
richtte zich ’s maandags op de competitiespelers met veel aandacht voor wedstrijdgericht techniek,
tactiek en conditie. Joep traint op de donderdag alle jeugd. Bij Joep is het meer een mix van
basisvaardigheden en meer speelse oefenvormen. Hoewel het zijn eerste jaar als trainer is, en het
begin wat zoeken was, weet hij inmiddels (samen met de begeleiders) onze jeugdleden de
badmintonvaardigheden en vooral badmintonplezier bij te brengen. Uit de evaluatie bleek dat juist
het verschil in de training zeer wordt gewaardeerd door de jeugdleden die beide trainingen volgen.
We zijn dan ook heel blij dat we de samenwerking met deze top-trainers en begeleiders het seizoen
2022-2023 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.
- Ook afgelopen seizoen hadden we te maken met de gevolgen van Corona: beperkingen in de
trainingen waren helaas noodzakelijk. Gelukkig hebben we de jeugdgroepen goed bij elkaar weten te
houden.

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
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deden lang mee voor het kampioenschap. En er was ook een kampioenschap te vieren: team 2 werd
kampioen van de poule, van de regio en uiteindelijk ook Nederlands kampioen.

Naast dit mooie nieuws bleek het seizoen, getekend door corona-beperkingen, vooral een heel
rommelige competitie. Wedstrijden die op het laatst uitvielen vanwege corona-gevallen en
gehavende teams van tegenstanders en bij ons.
Concluderend kunnen we, rekening houdend met de corona-beperkingen, toch stellen dat de
doelstellingen die trainers, spelers en TC met elkaar hebben gesteld voor het seizoen 2021-2022 zijn
gehaald: plezier, leren en beter worden. Helaas konden de soms verdrietige, maar vooral mooie en
spannende sportmomenten maar heel beperkt gedeeld worden met publiek. Dat is jammer voor de
badmintonsport, en jammer voor de sponsors.

De vooruitblik naar seizoen 2022-2023: We spelen slechts met 3 teams in de bondscompetitie: een
U15, een U19 en het voormalig gouden team 2 is ons vlaggenschip, het nieuwe team 1 geworden.
Het team 1 van vorig jaar heeft, op Judith na, na vele ervaringsjaren de bondscompetitie vaarwel
gezegd. Het team willen we bedanken voor hun vele mooie wedstrijden voor BVC’74. Gelukkig blijven
Mike, Thijs en Indira wel recreatief spelen. Judith en Joep vormen samen met het kampioensteam van
vorig jaar nu in de 6e divisie (met veren) onze voorhoede.
De 2 corona-jaren hebben wel iets gedaan met de doorgroei van jeugd naar de bondscompetitie. Die
is achter gebleven. Daar zullen we de komende 2 seizoenen samen met de ouders aan moeten
werken om het aantal bondsteams, met name bij de jeugd, weer op te krikken. Aan de huidige 3
teams zal het niet liggen. In de eerste wedstrijdrondes hebben ze veel gewonnen en wedstrijdplezier
laten zien: Een mooi voorbeeld voor de jeugd.

Nieuw is de samenwerking met Fysiotherapie Cuijk. Als onderdeel van de sponsorovereenkomst
verzorgen zij voorlichting op het gebied van blessurepreventie, warming up, cooling down etc. De
eerste ervaringen zijn positief en het zal ons benieuwen hoe dit verder uitwerkt.

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 2022-2023.

12



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 4 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 BVC’74.
Wat belangrijk is dat zij zich zeer welkom en onderdeel van de club voelen.
Ook voor dit team heeft de covid-19-pandemie gevolgen gehad: enkele speelavonden vielen uit, of
regelmatig moesten spelers verzuimen. Het zal er mede toe geleid hebben dat naar het eind van het
afgelopen seizoen het aantal deelnemers was gedaald. Door een succesvolle interventie samen met
Stichting Dagbesteding zitten we nu weer op 8-12 deelnemers per week.
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Notulen Algemene Leden Vergadering

Locatie: Cafe-zaal de Bond, Beverstraat 18 te Cuijk
Datum en tijd: Vrijdag 05-11-2021
Aanwezig bestuur: Hans de Vries, Diandra Arts, Frank Peters, Indira Peters, Ferdy van Beest,
Afwezig bestuur: Karin Terpstra

Aanwezige leden: Maurits Badel, Joep Danen, Nikki Leij, Germa van Dijk, Lynn Beker, Thijs
Manders, Jos Brands, Steven Koolen, Nel Langen, Inge Bliek, Riet Derks

Afwezige leden m.k.: Anton Terpstra, Kees Feenstra, Richard Garrot, Riet Verbiesen, Anouk
Hendriks, Max van Rhoon, Stijn v.d. Moosdijk, Karin Elmans, Ilja Nillesen, Ricardo Soekhoe, Marian
Mallo, Dries en Marieke Hofmans, Henri Janssen, Bob Arts, Neung Kikhayan, Renske van Haren, Mark
Geboers

1. Opening:
Hans opent de vergadering om 20.01 uur en heet iedereen van harte welkom.

2. Goedkeuring agenda:
Er zijn geen nieuwe agendapunten
Punt 7 wordt na punt 10  besproken.

3. Goedkeuring notulen 2019
De notulen van de ALV van 25-10-2019 is goedgekeurd.

4. Technisch commissie:
- BVC is van mening dat een badmintonclub ook bondscompetitie hoort te hebben. Eerder had

BVC 6 a 7 teams, dat zijn dat er 4 geworden. Het heeft met name te maken met corona,
waardoor er geen aanwas bij de jongste jeugd is gekomen.

- Even stilstaan bij het afscheid van Jo Mies. Hij heeft met veel plezier en succes de trainingen
op de donderdag verzorgd. Tijdens zijn afscheid is hij tot ere lid benoemd.

- Joep Daanen is de nieuwe jeugdtrainer.
- Het G-team speelt sinds een jaar of 4 met op het hoogtepunt tussen de 8 en 10 spelers. Na

de zomer zijn er aanzienlijk minder leden omdat er een aantal een overstap hebben gemaakt
naar voetbal, alsmede door een aantal zieken. Er gaat aandacht in gestoken worden om het
ledenaantal binnen het G-team op te krikken.

- Complimenten van Steven voor de inzet en het enthousiasme van Frank, Indira en Thijs bij
het G-team.

5. Jeugdcommissie:
- Afgelopen jaar hebben er weinig activiteiten plaats kunnen vinden. De grote clubactie en het

familietoernooi waren succesvol.
- Het doel voor dit jaar is om meer activiteiten te kunnen uitvoeren en meer te beleven met

elkaar.
- Het aantal jeugdleden is zo goed als hetzelfde als vorig jaar.
- Er zijn heel veel aanmeldingen binnengekomen voor deelname aan Sjors sportief.
- Maurits vraagt of er hulp nodig is bij de jeugdactiviteiten. Dat is er zeker. JC zal zeker beroep

doen op leden indien nodig.
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6. Recreatiecommissie:
- De alternatieve activiteiten die afgelopen jaar georganiseerd zijn, zijn goed ontvangen.
- Een groepje van 4 leden zullen de zaalwacht voor hun rekening nemen. Dat betekent de

ledenkaartjes afhangen op het speelbord gedurende 2 rondes. Ook zullen zij de shuttles
testen. De leden die zich hiervoor gaan inzetten zijn: Steven Koole, Maurits Badel, Lynn Beker
en Jos Brands.

- Op maandag gaat ook gestart worden met het grabbelsysteem voor 2 rondes. Dit ter proef.
- Er wordt nog gezocht naar een coördinator voor de dorpencompetitie.

7. Penningmeester financieel verslag:
- Uitleg bij de begrotingsrealisatie 2020-2021 met name toelichting t.a.v. vergoeding zaalhuur

en ondersteuning van de overheid . Door de ondersteuning en restitutie zaalhuur was er
minimale toevoeging uit eigen vermogen nodig. De begroting voor 2021-2022 zal door
gebruik van de RVO steun (Rijksdienst ondernemend Nederland) in balans zijn.

- De contributie zal voor iedereen die op 1 september 2020 betalend lid was eenmalig met 35€
worden verlaagd. De contributie inning zal plaatsvinden op 25 november 2021.

- Er komt een vraag of het redelijk is dat BVC volle zaalhuur moet betalen als de hygiëne en
zaal gewoon niet op orde zijn. Mankementen zoals een gladde vloer, kapotte verlichting,
dingen aan elkaar getapt in de douche bij heren, slechte hygiëne bij damesdouche, kapotte
tussenwand in het kleedlokaal. Al deze zaken moeten wel correct gemeld worden zodat
LACO actie kan ondernemen. Er is onlangs melding gemaakt aangaande verlichting en
vervuiling vloer. Hierop is op redelijke termijn  door LACO gereageerd.

8. Verslag kascommissie
Stijn en Anton hebben de kascontrole uitgevoerd en deze is goedgekeurd. De penningmeester en het
bestuur worden décharge verleend.

9. Verkiezing kascommissie voor komend seizoen
Stijn voor het 2e jaar.
Steven voor het 1e jaar.

10. Verkiezing bestuursleden
- Karin stelt zich beschikbaar als secretaris. Dit wordt unaniem aangenomen.
- Ferdy stelt zich beschikbaar als voorzitter. Dit wordt unaniem aangenomen.

Ferdy wil zich o.a. richten op spelers die niet kunnen deelnemen aan de dorpencompetitie en
wil alternatieven onderzoeken. Tevens heeft hij de ambitie om de beginnersgroep te
vergroten.

- Hans treedt af tijdens de ALV van 2022. Hierbij roept hij leden op om zich beschikbaar te
stellen als penningmeester.
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11. Wijziging huishoudelijk reglement.
- Andere formulering van een aantal aspecten.
- Wetgeving rondom VOG is aangepast daarom moet dit in het huishoudelijk reglement ook

worden aangepast.
- Er is een vertrouwenscommissie die bestaat uit:  Richard Garot en Myrna Kusters.
- Onderdeel over de zaalwacht wordt gewijzigd n.a.v. de uitkomst van het bespreekpunt bij

vergaderpunt 6.
- Het huishoudelijke reglement zal opnieuw gepubliceerd worden samen met de notulen van

deze ALV.

12. Rondvraag:
- Jos vraagt of de tijden op het afhangbord aangepast kunnen worden omdat er al ook al op

tijden gehangen kan worden die er nu nog niet bijstaan?
Antwoord: Diandra pakt dat op.

- Steven deelt mee dat hij het fijn heeft gevonden dat zijn inbreng en zorg omtrent corona
serieus is genomen en er vanuit het bestuur actie heeft plaatsgevonden.

- Frank deelt informatie over de oproep vanuit de regering over de mondkapjes en de QR code.
De Laco verplicht mondkapjes vanaf 13 jaar voor het Laco-deel. In de speelhal geldt:
Als vereniging is er de verplichting om de QR code te controleren vanaf de leeftijd van 18
jaar.
Het geld niet voor trainers, begeleiders of vrijwilligers.  De groepsapp en nieuwsbrief zal
gebruikt worden om te informeren. Hiervoor wordt eerst nog gewacht op informatie vanuit
het NOC-NSF protocol en badmintonbond protocol.  Het bestuur vraagt de leden begrip te
hebben voor de maatregelen en daar naar te handelen in het belang van ons aller
gezondheid.

- Regels van Laco: Bij binnenkomst een mondkapje en de  anderhalve meter verplicht.
Op het moment dat iemand de sporthal of de kleedkamer binnen komt wordt de QR gescand
en bij een groen vinkje vervallen de bovenstaande regels als verplichting. Met name afstand
houden blijft van belang en wordt geadviseerd.

13. Sluiting
Ferdy sluit de vergadering om 21:45 uur en bedankt iedereen voor hun komst.
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Agenda Algemene Leden Vergadering

Locatie: Café-zaal de Bond, Beverstraat 18 te Cuijk.
Datum en tijd: Vrijdag 04-11-2022 om 20.00 uur.

We hopen velen van jullie te mogen ontvangen op deze avond.
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn dan zien we de afmelding graag via secretaris@bvc74.nl

1. Opening

2. Goedkeuring agenda

3. Goedkeuring notulen ALV 2021

4. Technisch commissie jaarverslag

5. Jeugdcommissie jaarverslag

6. Recreatiecommissie jaarverslag

7. Penningmeester financieel verslag

8. Verslag kascommissie

9. Verkiezing kascommissie

10. Verkiezing bestuursleden

● Voorzitter

● Penningmeester

● Algemeen bestuurslid

● Karin Terpstra verkiesbaar

11. Rondvraag

12. Sluiting

Leden kunnen de financiële stukken en begroting in zien bij de bestuursleden, ook komen er
voldoende exemplaren op de ALV zelf te liggen ter inzage.
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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
Lid

Germa van Dijk
Yvonne Velemans
Nikki Leij

Jeugd Commissie:
Voorzitter Indira Peters
Lid Bob Arts

Lid Mike Beker
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Judith Broekmans
Mark Geboers
Joep Daanen
René Jacobs
Neung Kitkhayan

Technische Commissie:
Voorzitter Frank Peters
Lid Thijs Manders

Trainers en begeleiders
Bondstrainer
Jeugdtrainer groep 1 en 2

Humphry van Blommestein
Joep Daanen

Jeugdbegeleider groep 1 Neun Kitkhayan
Jeugdbegeleider groep 2
Woensdagochtend begeleider

Bob Arts
Henri Janssen
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Overige
Sponsoractiviteiten Vacant
Shuttle beheer Diandra Arts
Shuttle-Up Indira Peters

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 + 5

Marc Sport 2 + 16

Fysiotherapie Cuijk Centrum 2 + 15

Briljant Optiek 3

Partycentrum de Bond 7 + 17

Divato 10

Hans Lemmens Tweewielers 12

Feestcafé Taurus 13

Schadenet van Eeden 19

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