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Met in dit nummer:   

◼ Open mix/dubbel-toernooi geslaagd! 
◼ Informatie uit de Algemene        
Ledenvergadering 
◼ En ditjes en datjes  
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Dank aan onze sponsors. 
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Agenda 
 

 Thuiswedstrijden 
bondsteams: zie 
badminton.toernooi.nl 

 

Mix/dubbel- groot succes. 
 

Afgelopen zondag, 6 november 2022, vond ons jaarlijkse mix-dubbel toernooi 
plaats. Dit was een groot succes, afgaand op de inschrijvingen die zowel in de 
buurt als van verder weg kwamen. Uiteindelijke hebben 53 koppels zich 
ingeschreven, bestaande uit 71 verschillende personen. 
 
’s Morgens om 9.00 uur zijn we met 24 koppels begonnen aan de dubbels. 
Iedereen was erg enthousiast en we zijn fanatiek begonnen met de voorrondes, 
deze liepen voorspoedig en volgens planning. Omstreeks 11 uur waren alle 
voorrondes gespeeld en konden we door naar de finales. 
Daaruit zijn de volgende winnaars gekomen: 
>> Herenpoule W klasse: 

1.Team 5: Bob en Richard. 
2.Team 2: Lucas en Michiel. 
3. Team 7: Paul en Jeff. 

>> Damespoule W klasse: 
1.Team 12: Nikki en Mette 
2.Team 11: Diandra en Lynn 
3.Team 10: Madelon en Malou 

>> Herenpoule X klasse: 
1.Team 17: Wim en Erik 
2.Team 14: Hans en Jos 
3.Team 13: Paul en Maurits 

>> Damespoule X klasse: 
1.Team 23: Amber en Melissa 
2.Team 21: Monique en Anita 
3.Team 24: Lieke en Eline 
4.Team 22: Wilma en Siska 

Na de dubbels was er een lunch geregeld door BVC’74 met een kopje soep en 
broodjes die belegd konden worden met kaas, worst, kroket, frikandel of 
zoetigheid. Volgens mij heeft iedereen lekker gegeten en kon iedereen die ook 
deelnam aan de mix even tot rust komen. Het zag er in ieder geval gezellig uit. 
Na de lunch zijn we omstreeks 13.15 met 29 koppels aan de mixen begonnen. Ook 
hierin vonden spannende partijen plaats. Helaas zag je ook de vermoeidheid op 
het einde toeslaan na zo’n lange dag. Maar er werd door iedereen gestreden. Na 
de finalewedstrijden, met  sommige 3 setters,  zijn de winnaars van de mixen: 
    (vervolg op p.2) 

 

 

                  

 

 

https://www.fysiotherapieenbeweegcentrumcuijk.nl/
https://www.fysiotherapieenbeweegcentrumcuijk.nl/
http://www.bvc74.nl
http://www.marcsport.nl/
http://www.geboerssportprijzen.nl/
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(vervolg verslag toernooi) 

>> Mixpoule W klasse: 
1. Team 30: Judith en Paul 
2. Team 26: Madelon en Lucas 
3. Team 28: Nikki en Joep. 

>> Mixpoule X klasse: 
1. Team 40: Amber en Ferry 
2. Team 33: Malou en Michiel 
3. Team 43: Anouk en Martijn. 

>> Mixpoule Y klasse: 
1. Team 53: Eline en Adrien 
2. Team 49: Marian en Rene 
3. Team 48: Tiny en Henri 

Wij willen iedereen bedanken voor jullie deelname en hopen dat jullie net zo 
genoten hebben als wij. We hopen jullie volgend jaar weer terug te zien! Op 
5 november 2023! 
 
Tot slot wil ik graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het mede 
mogelijk maken van deze succesvolle dag! 
 

Germa, Yvonne, Diandra, Nikki 

(vervolg verslag toernooi) 
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Word bloeddonor en red levens! 
 

BVC74 steunt de actie van bloedbank Sanquin 
en Spieren voor Spieren om bloeddonors te 
werven.  
 
In november staan de Nederlandse sportclubs 
schouder aan schouder met Spieren voor 
spieren en bloedbank Sanquin. Want voor 
kinderen met sommige spierziekten maakt een 
behandeling met bloedplasma het verschil. 
Sportclubs werven deze maand nieuwe 
donoren voor Sanquin. Van elke aanmelding 
gaat er automatisch een donatie naar Spieren 
voor Spieren. 
 
Als bloeddonor kan iedereen een held zijn, jij 
ook! Het kost je slechts een paar uurtjes per 
jaar. En je redt er levens mee! 
 
Meer informatie of direct aanmelden? Link: 
https://www.sanquin.nl/spieren 
 
Vanuit BVC74 begeleidt Karin deze actie. 
 

 
 

Uit het bestuur, de Algemene Ledenvergadering en andere weetjes 

 
 4 november was de Algemene Leden-Vergadering (ALV) van BVC74: In 

de ALV legt het bestuur verantwoording af aan de leden. Hierna de link 

naar de site van BVC met daarop de Shuttle Up, het periodiek met 

verslagen van alle commissies.  link naar jaarverslagen . Hierna enkele 

onderwerpen uit de ALV. 
 Algemeen: De club floreert: het ledental is goed en met name ook het 

aantal jeugdleden is positief. Sportief gezien worden de speelavonden 

goed bezocht en hadden we een hoogtepunt te vieren met het NK van 

team 2. De diverse activiteiten (o.a. jeugdkamp, feestavond) hebben 

veel deelnemers. Zorgpunt is dat we het aantal bondscompetitieteams, 

gedaald naar nu 3, weer moeten opkrikken binnen een jaar of 2. De 

technische cie en jeugd-cie zullen zich daar, samen met trainers en 

begeleiders voor inzetten. 
 Financiën: De penningmeester licht de financiële situatie toe aan de 

hand van het jaarverslag en de begroting. Die situatie is gezond te 

noemen. Iedereen weet van de gestegen kosten. Het is dan ook te 

verwachten dat we de contributie voor het volgend seizoen (die over 

een jaar geïnd zal worden) met de reguliere prijsindex zullen verhogen. 

Met de kennis van nu zal dat ongeveer 6% zijn. Voor die verhoging is 

volgens onze reglementen geen aparte ALV nodig. We zullen dat bijtijds 

aankondigen. Of de verhoging door gaat zal, naast de gestegen kosten, 

ook afhankelijk zijn van het aantal leden en andere inkomsten zoals van 

sponsors. 
 Kascommissie: De kascommissie, bestaande uit Stijn en Jos, heeft de 

administratie gecontroleerd en goed bevonden. Complimenten voor 

Hans, de penningmeester. 

 Nieuwe bestuursleden: Pim Warringa en Inge Christiaan hebben zich, 

onder goedkeurend applaus van de ALV, aangesloten bij het bestuur. 

Het bestuur gaat de eigen taak- en werkverdeling onder de loep nemen. 

Zodra daarover iets te melden is zullen we daarover berichten. 

 De ALV complimenteert het bestuur voor het gevoerd beleid en de 

aanpak voor de toekomst. 

https://www.sanquin.nl/spieren
https://bvc74.nl/
https://youtu.be/vmL8EPGwQkA
https://youtu.be/GE8qjIubAbI
https://youtu.be/kzWpvuWeih0
https://i.badmintonline.nl/media/downloads/2021_officiele-spelregels-badminton_20210801.pdf
https://i.badmintonline.nl/media/downloads/2021_officiele-spelregels-badminton_20210801.pdf
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Weetjes 
 

De wedstrijden van de bondscompetitie zijn bij te houden op de website link naar wedstrijden team 1. . Via 

die site zijn ook de andere teams te volgen. Het handigste is een account aan te maken om je favorieten op 

te slaan. In de app-stores zijn apps beschikbaar voor je mobiel. 

’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. 

 

 

https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/team?id=66143FAA-11F2-4937-8315-68634816FF6A&team=845
http://www.bvc74.nl/
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 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

	Mix/dubbel- groot succes.
	Uit het bestuur, de Algemene Ledenvergadering en andere weetjes
	Word bloeddonor en red levens!

