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INFORMATIEBRIEF 
Kijk op onze vernieuwde website:            http://www.bcelst.nl/wordpress/ 

 

 

AGENDA 

 

 

4 juni 2015 

Clinic op Sunte 

Werfert 

 

7 juni 2015 

Jaarlijks 

Clubevenement 

 

11 juni 2015 

Ouder- kind toernooi 

 

9 juli 2015 

Geen badminton 

 

16 juli 2015 

Laatste speelavond 

 

  
 

Voorwoord van de voorzitter 
De lente heeft schoorvoetend zijn intrede gedaan. Koude 

ochtenden, langzaamaan warmere dagen. Zo voelde de 

aanloop naar de Algemene Ledenvergadering ook. Het 

vertrek van onze penningmeester was even een koude douche. 

Langzaam dringt tot je door dat de reden in het belang van de 

club is. Vernieuwing, verjonging in het bestuur is als de lente; 

groei & bloei. De jonge(re) garde is benaderd, de wil was er 

wel, maar het kwam de betrokkenen net niet goed uit om nu 

de functie in te vullen. Dat is jammer, maar de positieve 

reacties verwarmen langzaam een beloftevolle toekomst van 

de club. 

 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Maandag 13 april was de ALV. De gebruikelijke agenda, op 

één punt na. Een gedachtewisseling over de toekomst van de 

club. Al snel buitelden de ideeën over elkaar heen waarbij 

vooral een focus op de jeugd lag. Hoe maken wij het 

aantrekkelijker, hoe houden wij de jeugd vast. De 

hoofdtrainer, Erik Schrier krijgt meer hulp. Het gaat door 

Paul Selman en Mike Mientjes begeleid worden. Andere 

ideeën werken wij als bestuur nog verder uit en presenteren 

wij ongetwijfeld in een volgende nieuwsbrief. 

Minder goed nieuws is het vertrek van onze penningmeester, 

Andries Huiskamp. In aanvulling op mijn dankwoord bij de 

ALV, bedank ik Andries ook op deze plek voor zijn 

jarenlange inzet voor de club. Pas tijdens de ALV heeft Rob 

Hoeboer zich kandidaat gesteld en ter plekke tot onze nieuwe 

penningmeester benoemd. Waarvoor dank Rob, en welkom. 

Gezien onze financiële positie is besloten tot een kleine 

verhoging van de contributie van € 2,50/kwartaal. Met deze 

verhoging beperken we het verlies en daarmee een te snelle 

afname van onze reserve.  

http://www.bcelst.nl/wordpress/


Nieuwe Penningmeester 
 

Zoals onze voorzitter al in het voorwoord heeft vermeld, komt 

Rob Hoeboer het bestuur versterken als nieuwe 

penningmeester. Rob is al jarenlang een trouw lid van BCE. 

 
 

 

 

 
Mededeling: 

 

In verband met een 

gemeentelijk evenement is de 

gehele sporthal donderdag 9 

juli niet beschikbaar. 
  

 

Ouder- Kind toernooi 

Op donderdag 11 juni is er het Ouder- Kind toernooi. Dat 

betekent voor de junioren dat zij van 18:30 tot 20:00 uur een 

ouder, neefje, nichtje of vriendje mee mogen nemen om hun 

ook het mooie van badminton te leren kennen. 

Voor de senioren geldt dat zij die avond ook een (klein) kind 

of introducee mee mogen nemen van 20:00 tot 22:30 uur. 

Er zijn enkele rackets beschikbaar in de zaal, maar als de 

introducee of jezelf nog een racket hebt zou het fijn zijn als je 

die meeneemt. 

  
  

 

   
Clinic: 

Op Basischool de Sunte 

Werfert wordt op 

donderdag 4 juni door 

enkele van onze spelers een 

clinic gegeven voor de 

groepen 5 t/m 8. Het zou 

enorm leuk zijn als ouders 

komen kijken. 

Enthousiaste ouders en 

leerkrachten mogen 

natuurlijk ook reageren als 

zij meer van BCE en 

badminton willen weten! 

 
  

 
 

Het jeugdteam  
 

Het jongens- competitieteam gaat volgend jaar verder in 

dezelfde samenstelling. Mogelijk komt er zelfs een tweede 

team bij. Onze trainer, Erik is daar nog mee bezig.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Facebook 
 

Er wordt gewerkt aan een Facebookpagina voor onze vereniging. Like of deel deze pagina 

met familie of vrienden als deze in de lucht is. 

Er zullen ook foto’s op deze pagina geplaatst worden. Als er mensen zijn die hier bezwaar 

tegen hebben, kunnen zij dat kenbaar maken bij het bestuur.  

 
 

Jaarlijks Clubevenement 
 

Traditioneel vindt ook dit jaar weer het Jaarlijks Clubevenement plaats voor de senioren. 

Vorig jaar was het de fiets- puzzeltocht, dit jaar gaan we iets anders sportiefs doen. 

We verklappen nog niet wat we gaan doen. Maar reserveer zondag 7 juni vast in jullie 

agenda! 

 
 

 

 

 
 


