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NIEUWSBRIEF JANUARI 2016 

 
 

Voorwoord van de voorzitter 
 

Bloemetjes in bloei, bomen in de knop en vogeltjes beginnen in verwarring al aan een nestje. Niet 
bepaald een normaal beeld om het jaar mee te beginnen. De warmste kerst ooit achter de rug, een 
ietwat natte jaarwisseling met de indruk dat we al richting zomer gaan. Maar dan toch nog koning 
winter op het moment dat ik dit schrijf. Naar mijn gevoel vergaat het ook zo met onze badmintonclub: 
al jarenlang dalende ledenaantallen, afgelopen jaar toch nog een redelijk aantal nieuwe leden, per 
saldo net in de min (-4, het lijkt koning winter wel). Ik zet een roze bril op en ontwaar een stabilisatie, 
een licht milde lente ligt in het verschiet? Ik weet het niet, maar hoop het wel. Alsnog een zeer 
gelukkig, gezond en sportief jaar gewenst. 
 
Hieronder de nodige aandachtspunten! 

Algemene 
ledenvergadering 

11 April 2016 

Op 11 april  2016 is er weer de jaarlijkse Algemene 
ledenvergadering in ‘Onder de Toren’ in Elst. Het begint om 20:00 
uur.  
Alle leden vormen samen de Vereniging, dus is het ook belangrijk 
dat zoveel mogelijk leden komen om invloed te nemen op beleid en 
keuzes. 
 

JUMBO ACTIE 
 

“Spek de kas van je 
club” 

Jumbo Macleane in Elst organiseert deze actie voor alle 
verenigingen in Elst.  
 
Het is een actie waarbij je digitaal punten kunt geven aan een club 
naar keuze. Een systeem houd automatisch bij hoeveel geld een 
club bij elkaar gespaard heeft en dit bedrag is ook zichtbaar op het 
beeldscherm. 
Bij elke € 10,00 aan boodschappen krijg je een barcode actiekaart. 
Elke kaart moet je dan scannen, dat kan er 1 zijn maar ook 12 als 
je eerst wat bij elkaar gespaard hebt of heel veel boodschappen 
hebt gedaan. Totaal zal er € 25.000,00 uitgekeerd worden en daar 
hopen wij toch ook iets van mee te pikken. 
 
Via het touchscreen kies je de club uit aan wie je de punten wilt 
doneren; BCE dus! 
Dus: als wij met z’n allen, familie, kennissen en buren aansporen 
om boodschappen te doen bij Jumbo Maclean in Elst. Vervolgens 
de verkregen actiekaarten scannen aan aan BCE toekennen. Elke 
kaart is geld waard en de opbrengst zullen wij als bestuur  
aanwenden voor een verdere verhoging van het spelniveau en 
plezier van de jeugdleden, door verbeterde training en begeleiding.  
De actie loopt van 1 februari tot 26 maart van dit jaar. 
Zowel de Jumbo aan het Europaplein als de vestiging in 
Westeraam doen mee met deze actie. 
 
Klik voor meer info op deze link: 

https://www.youtube.com/watch?v=p-zAikvFbW8 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=p-zAikvFbW8


 

Website 

 
Wij horen wel eens dat onze website moeilijk te vinden is dus hier 
de juiste link om op de website uit te komen. 
Hebben jullie ideeën om teksten of foto’s op de website te plaatsen, 
laat het dan gewoon weten. Dan zullen wij dit voor jou plaatsen. 

 

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

1e RECO activiteit 
2016 

 
Dit jaar hebben wij afgetrapt met het traditionele  
Nieuwjaarstoernooi op 7 januari. De beste spelende vrouw van 
deze avond was Ellen, de best spelende heer waren er twee, en 
nog broers ook: Rick en Raymond. 
Zij moesten het doen met de eer en eeuwige roem in plaats van 
een prijs. Dit keer was er voor iedereen een prijs in de vorm van 
een consumptie in De Oase. Gelukkig werd door velen van jullie 
gebruik gemaakt van deze gelegenheid.  
 

2e RECO activiteit 
2016 

 
Op zondag 24 januari heeft de, van 2015 uitgestelde, clubactiviteit 
voor seniorleden plaatsgevonden. Dit keer had de REKO gekozen 
voor een wandeling op de Posbank. Ondanks het nevelige weer 
was de opkomst met 18 clubleden, groter dan verwacht. 
Onderweg gaf Rob de nodige uitleg van het ontstaan van de 
Posbank. Ongeveer halverwege de wandeling hebben we genoten 
van een kop koffie/thee/chocolademelk met slagroom en na afloop 
een kop erwtensoep en roggebrood met spek en een drankje erbij. 
Al met al een geslaagde middag, dus zorg dat jij er de volgende 
keer ook bij bent! 
 

Jeugdcompetitie 

 
Ons jeugdteam heeft de competitie afgesloten met een 
verdienstelijke 6

e
 plaats. Dit jaar was duidelijk te zien dat de spelers 

Davey Heijmen, Viggo van Beuningen, Batho Le en Niels van 
Erp en invaller Joep van Erp vooruitgegaan zijn met hun 
spelniveau. Diverse partijen werden gewonnen en er werd fel 
gestreden om de winst in elke partij! 
Dit is natuurlijk ook de verdienste van de trainer Erik en alle 
begeleiders op de donderdagavonden én de coaching door Paul en 
Mike tijdens de thuiswedstrijden. 
Wij hopen van harte dat dit team ook volgend seizoen weer mee 
doet met de competitie en wie weet zijn nog meer jeugdleden 
enthousiast geworden om ook deel te nemen aan de competitie. 
 
De resultaten en het wedstrijdprogramma zijn ook te vinden via 
deze link: 
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatches.asp
x?id=CB0CC7BA-9573-42FC-BA96-11253DBA392F&tid=95  
 

Senioren recreanten 
training 

 
In februari willen wij starten met training voor recreanten. 
Berton zal gedurende 8 weken deze training verzorgen. Je kunt je 
inschrijven op de lijst die aan het label bord hangt of meld je aan bij 
Berton. Jouw spelniveau maakt niet uit, Berton zal de lesstof zoveel 
mogelijk afstemmen op het spelniveau de deelnemers. Bij veel 
deelnemers zal de groep in 2 gesplitst worden. 
Gestart wordt op 18 of 25 februari, dit zal nog aan de deelnemers 
aangegeven worden.  
Er zijn géén extra kosten aan deze training verbonden zijn! 

 
 

http://www.bcelst.nl/wordpress/
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatches.aspx?id=CB0CC7BA-9573-42FC-BA96-11253DBA392F&tid=95
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatches.aspx?id=CB0CC7BA-9573-42FC-BA96-11253DBA392F&tid=95


Facebook 

 
Jawel, wij hebben sinds kort een FaceBook pagina! 
Binnenkort komt hier ook wat info op te staan en uiteraard mogen 
jullie berichten posten. Dit moet natuurlijk wel met onze club of 
clubleden te maken hebben waarbij wij allemaal ook rekening 
dienen te houden met de privacy van de ander. 
Uiteraard zullen berichten die hier geplaatst worden en daar niet 
thuis horen verwijderd worden! 
Je kunt onze pagina ‘volgen’ en/of ‘Liken’ nadat je hem hier 

gevonden hebt : https://www.facebook.com/BC-Elst-
1526579700974132/ 
 
Dus heb je iets te melden op onze FaceBook pagina, ga je gang! 
 

Website 

 
Wij horen wel eens dat onze website moeilijk te vinden is dus hier 
nogmaals de juiste link om op de website uit te komen. 
Hebben jullie ideeën om teksten of foto’s op de website te plaatsen, 
laat het dan gewoon weten. Dan zullen wij dit voor jou plaatsen. 

 

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

Belangrijke data 

 
5 mei 2016: Géén speelavond i.v.m. Hemelvaartsdag 
30 juni 2016: Laatste speelavond voor de zomervakantie 
1 september 2016: Start nieuwe seizoen 
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