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Met in dit nummer:   

◼ Nieuwjaarstoernooi 
◼ Vrijwilliger van het jaar 
◼ En ditjes en datjes  

 

BVC’74 nieuwsbrief 
      8 januari 2023 Nummer 46 

 

 

 
Klik op logo’s voor link 

naar site 

• • • 

Dank aan onze sponsors. 

 

 
 

 
Fysiotherapie-

Cuijk-Centrum 

 

Agenda 
 

 Thuiswedstrijden 
bondsteams: zie 
badminton.toernooi.nl 

 

Nieuwjaarstoernooi, receptie en vrijwilliger van het jaar. 
 
12 volle banen. Zie daar het resultaat van een grote opkomst voor het 
nieuwjaarstoernooi. Uit alle hoeken van de club kwamen er spelers. Het 
motto was ‘mee doen is belangrijker dan winnen”. Deze olympische 
gedachte was volop aanwezig: er werd leuk gespeeld, tegenstanders 
werden in de goede zin uitgedaagd. Kortom, het was een sportief 
hoogtepunt al direct bij de start van het jaar. 
 
De eerste speelavond van het nieuwe jaar is ook de avond van elkaar het 
beste wensen en proosten op een sportief en goed 2023. Het bestuur 
wenst jullie allemaal een sportief, gezond en coronavrij jaar. 
 
Traditioneel is ook de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar.      

 
 
Via de vrijwilliger van het jaar willen we alle vrijwilligers van de club eren 
en in het zonnetje zetten. Zie voor de genomineerden de volgende pagina. 
De leden hebben Diandra verkozen tot vrijwilliger van 2022 vanwege haar 
inzet voor de RC-activiteiten. 
 

 

https://www.fysiotherapieenbeweegcentrumcuijk.nl/
https://www.fysiotherapieenbeweegcentrumcuijk.nl/
http://www.bvc74.nl
http://www.marcsport.nl/
http://www.geboerssportprijzen.nl/
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  Overzicht van vrijwilligers. Sommige meer zichtbaar dan anderen, maar 
evengoed zeer belangrijk voor BVC74. Zonder helpende ouders van 
jeugdleden, sponsors en trainers en jullie, kan de club niet bloeien. Op 
voorhand bied ik dan ook de excuses aan voor het geval je iemand op de 
lijst mist. 

Bestuur: Hans de Vries: voorzitter + penningmeester; Karin Terpstra: 
secretaris; Diandra Arts, Frank Peters; Indira Peters; Inge Cristiaan: 
bestuurslid (sinds ALV 2022) Pim Warringa: bestuurslid (sinds ALV 2022)  

Technisch Commissie (TC), TC zorgt voor het reilen en zeilen van de 
bondscompetitie en het G-team. Frank Peters: voorzitter + bestuurslid, 
Thijs Manders  

Jeugd Commissie (JC), JC is verantwoordelijk voor alle activiteiten bij de 
jeugd. Denk aan begeleiding tijdens de training, ouder-kind toernooi, 
Sjors Sportief, jeugdkamp. 
Indira Peters: voorzitter + bestuurslid; Bob Arts; Mark Geboers 
Judith Broekmans; Nikki Leij; Joep Danen; Neung Kitkhayan en 
Rens Jacobs.  

Recreatie Commissie (RC), RC is verantwoordelijk voor alle activiteiten 
voor de recreanten. Denk aan vrijwilligersuitje, jaarlijks toernooi, 
nieuwjaarstoernooi, clubkampioenschappen en feestavond. Diandra Arts: 
voorzitter + bestuurslid; Germa van Dijk; Yvonne Velemans; Nikki Leij. 

Zaalwacht, Zaalwacht regelt het hangen van de naambordjes op 
maandag en donderdagavond en test de shuttles: Jos Brands, Lynn 
Beker, Maurits Badel, Steven Koole, Pim Warringa.  

Woensdagochtend begeleiding. 
Ontvangt alle nieuwe leden op de woensdagochtend, zorgt voor een 
indeling van de wedstrijd en geeft training aan nieuwe leden. 
Henri Jansen  

Vertrouwenspersonen BVC, Mocht er iets aan de hand zijn, wat je in 
vertrouwen wilt vertellen kun je terecht bij de volgende personen: Richard 
Garot, Myrna Kuster.  

Ondersteuning bij diverse activiteiten 
Met name RC activiteiten, zaal opbouwen tijdens het toernooi, achter de 
bbq staan op de feestavond enz. Mario Theders en Manfred Theders  

En nogmaals op voorhand excuus als je naam ten onrechte ontbreekt. 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 

  

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 

 
 …. Deze keer geen nieuws. 

Weetjes 

 

Binnenkort is het weer het seizoen van de toernooien.  

Van andere clubc krijgen we uitnodingen die we je niet 

willen onthouden: 

o Op 22 en 23  april 2023 

organiseert Klein Boom haar 32ste 

internationaal Magnumtornooi, een 

pouletornooi voor teams van minimum 2 

dames en 2 heren.  Op hun website vind je 

alle info over dit tof 

badmintonweekend!  Opgeven voor 3 april. 

o Op zondag 26 maart 

2022 organiseert de Heesche Badminton 

Vereniging het H.B.V. Open Jeugd Toernooi 

in sporthal 't Vijfeiken te Heesch. Op 

deze dag zal er in de klasses U12, U15 & 

U18 gespeeld worden door jeugdleden van 

badmintonclubs uit verschillende bonden. 

De onderdelen waarin gespeeld zal worden 

zijn heren enkel, heren dubbel, dames 

enkel, dames dubbel & gemengd dubbel. 

Inschrijven kan via internet 

(toernooi.nl): 

https://www.toernooi.nl/tournament/893594

14-365E-4A7D-8B2A-7CB48932FBED 

o 13 mei BC Wammes Koppeltoernooi. 

Inschrijven voor 22 april door  email 

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://www.sanquin.nl/spieren
https://bckleinboom.be/cnt/activiteit/magnum-tornooi-22
https://www.toernooi.nl/tournament/89359414-365E-4A7D-8B2A-7CB48932FBED
https://www.toernooi.nl/tournament/89359414-365E-4A7D-8B2A-7CB48932FBED
https://www.toernooi.nl/tournament/89359414-365E-4A7D-8B2A-7CB48932FBED
http://toernooibcwammes@gmail.com/
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/team?id=66143FAA-11F2-4937-8315-68634816FF6A&team=845
http://www.bvc74.nl/
https://youtu.be/mD5cKIn7ExE
https://youtu.be/E2YoERj_fnY
https://youtu.be/hLvzCg6pnD0
https://youtu.be/hLvzCg6pnD0
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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 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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