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Beste badmintonners, 
 
We zijn nu al enkele weken aan het seizoen 2021 – 2022 bezig. 
De coronaregels staan in de vorige nieuwsbrief maar aanvullend is het bij de 
competitiewedstrijden toegestaan om op de tribune te zitten. Daarbij moet wel de 1,5 m afstand 
in acht worden genomen. 
Verder is het natuurlijk van belang dat de ALV weer wordt gehouden en dat doen we op 4 oktober 
vanaf 20u in “Onder de Toren” te Elst. De agenda is met de mail meegestuurd, evenals het 
jaarverslag, het verslag van de vorige ALV en de modelstatuten. 
Het financieel jaarverslag is op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Belangrijke (bespreek)punten zijn bestuurswisselingen en nieuwe statuten. 
 
Beste leden 
Vanwege veranderende wetgeving zijn wij (net als alle andere verenigingen in Nederland) 
genoodzaakt om de statuten aan te passen. Onze statuten zijn al ruim 50 jaar oud, dus een update 
kan geen kwaad. 
Wij hebben de modelstatuten van de badmintonbond gebruikt als basis. Dit is ons uitgangspunt. 
Deze hebben we op enkele plekken op maat gemaakt voor BC Elst. De modelstatuten lijken 
overigens veel op de originele statuten van BC Elst. Vermoedelijk is toen ook al gebruikt gemaakt 
van modelstatuten. 
 
Om overzichtelijk te maken wat de verschillen zijn tussen de oude en nieuw statuten, hebben we 
de oude en nieuw statuten naast elkaar gelegd. In bijgevoegd document is in de linker kolom 
genoteerd welke artikelen uit de oude statuten overeenkomen met de nieuwe statuten in de 
rechterkolom. Ook is duidelijk aangegeven welke artikelen nieuw zijn of welke artikelen 
gemoderniseerd zijn. 
 
Op de ALV worden deze nieuwe statuten besproken en, al dan niet gewijzigd, vastgesteld. Voor 
vragen of opmerkingen over deze statuten (dat mag ook voorafgaand aan de ALV) kun je terecht 
bij de voorzitter, Astrid Kepers. 
 
Onze dank gaat uit naar Jacqueline Barnasconi die ons heeft geholpen met de statuten op een rij 
te zetten. 
 
Wij hopen op een grote opkomst! 
 
Corona coordinatoren: 

- Jeugd: Astrid Kepers 
- Senioren en BOD: Danny Samson 
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Wanneer wordt er getraind/gespeeld: 

 
 

 
 
Competitie: 
Dit seizoen gaan we de competitie spelen met in totaal 5 teams, bestaande uit 3 jeugdteams en 
sinds een lange tijd ook weer 2 seniorenteams! Het aantal jeugdteams is wel iets minder dan vorig 
jaar, maar dat heeft er alles mee te maken dat er doorstroom heeft plaatsgevonden van 
jeugdspelers naar de senioren. 
We spelen onze wedstrijden meestal op de zondagochtend om 10:00 in de Helster en voor zover 
bekent mag er dit jaar weer publiek aanwezig zijn op de tribune. Er moet nog wel 1,5 meter 
afstand gehouden worden op de tribune, dus let daar s.v.p. zoveel mogelijk zelf op. Mocht je onze 
competitiespelers dus een keer aan willen moedigen, wees welkom! 
Voor de geïnteresseerde, het wedstrijd programma is te vinden via onderstaande links. De website 
wordt ook bijgewerkt, daarop komen ook de teams te staan met links die doorverwijzen naar de 
teampagina’s. 
Op donderdag 21 oktober zal om 20:00 ook een wedstrijd van de seniorencompetitie gespeeld 
worden door Elst 1. Hiervoor zullen vanaf 20:00 twee banen gereserveerd zijn welke dus niet te 
gebruiken zullen zijn voor andere wedstrijden. 
Dit doen wij alleen bij uitzondering! 
 
 
 

Dinsdag Jeugd Senioren Donderdag BOD Jeugd Senioren

19.00 - 20.30 20.30 - 22.00 14.00 - 15.30 18.30 - 20.00 20.00 - 22.30

21-sep-21 Ja Ja 23-sep-21 Ja Ja Ja

28-sep-21 Ja Ja 30-sep-21 Ja Ja Ja

05-okt-21 Ja Ja 07-okt-21 Ja Ja Ja

12-okt-21 Ja Ja 14-okt-21 Ja Ja Ja

19-okt-21 Ja Ja 21-okt-21 Ja Ja Ja

26-okt-21 Nee Nee 28-okt-21 Nee Nee Ja

Competitie 2021 - 2022

Datum Zaaldeel zondag Hal

19-sep-21 1+2 9:45 - 13:00 De Helster

03-okt-21 1+2 9:45 - 13:00 De Helster

07-nov-21 1+2 9:45 - 13:00 De Helster

21-nov-21 1+2 9:45 - 13:00 De Helster

12-dec-21 1+2 9:45 - 13:00 De Helster

23-jan-22 1+2 9:45 - 13:00 De Helster

30-jan-22 1+2 9:45 - 13:00 De Helster

13-feb-22 1 9:45 - 13:00 De Helster
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Elst 1: Seniorencompetitie, 9e divisie mix 
Badminton Nederland - Bondscompetitie 2021-2022 - Team: ELST BC 1 (3160-1) - Algemeen 
(toernooi.nl) 
 
Elst M1: Seniorencompetitie, Mannen nylon 
Badminton Nederland - Bondscompetitie 2021-2022 - Team: ELST BC M1 (3160-M1) - Algemeen 
(toernooi.nl) 
 
Elst J1: Juniorencompetitie, Onder 17 – 15 gemengd 
Badminton Nederland - Regio Junioren Competitie Centrum 2021-2022 - Team: ELST BC J1 (3160-
J1) - Algemeen (toernooi.nl) 
 
Elst J2: Juniorencompetitie, Onder 15 – 13 gemengd 
Badminton Nederland - Regio Junioren Competitie Centrum 2021-2022 - Team: ELST BC J2 (3160-
J2) - Algemeen (toernooi.nl) 
 
Elst J3: Juniorencompetitie, Onder 15 – 13 gemengd 
Badminton Nederland - Regio Junioren Competitie Centrum 2021-2022 - Team: ELST BC J3 (3160-
J3) - Algemeen (toernooi.nl) 
 
 
Nieuws van de trainers 
Nieuws van de trainers en JECO 
Het is al weer even geleden dat jullie iets van ons hebben gehoord, maar hier zijn we weer. We 
zijn inmiddels allemaal lekker op vakantie geweest en al weer 3 weken bezig met de trainingen op 
dinsdag en donderdag. Inmiddels mogen we gelukkig weer in sporthal De Helster trainen in een 
hele zaal, waardoor we weer voldoende ruimte hebben. De meeste jeugdleden zijn weer 
teruggekeerd na de COVID en we vinden het fijn om weer iedereen op de training te zien!  
 
De samenstelling van de trainersgroep is iets veranderd. Voor de vakantie hebben we afscheid 
genomen van Daniëlle Odinot die een aantal jaren heeft geholpen bij de beginners en nu weer 
schaatstraining gaat geven. We hebben haar een afscheidscadeau gegeven en haar in het zonnetje 
gezet. De kinderen hebben genoten van haar traktatie. Inmiddels helpt Erik ook bij de beginners 
om te zorgen dat we vanuit deze groep weer een goede doorstroming naar de wat gevorderde 
kinderen krijgen die Rein traint.  
 
De wachtlijst hebben we gelukkig weer kunnen wegwerken doordat een aantal oudere jeugdleden 
inmiddels zijn doorgestroomd naar de senioren. We hebben een aantal kinderen op de donderdag 
naar een volgende groep kunnen laten doorstromen of laten overgaan naar de dinsdagavond.  

https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/team?id=7DEE036B-820A-4A0B-B6F4-D8FDAB5003E7&team=361
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/team?id=7DEE036B-820A-4A0B-B6F4-D8FDAB5003E7&team=361
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/team?id=7DEE036B-820A-4A0B-B6F4-D8FDAB5003E7&team=362
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/team?id=7DEE036B-820A-4A0B-B6F4-D8FDAB5003E7&team=362
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/team?id=7DC07C5E-88A9-4769-BEE0-5D34D76BDFEE&team=45
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/team?id=7DC07C5E-88A9-4769-BEE0-5D34D76BDFEE&team=45
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/team?id=7DC07C5E-88A9-4769-BEE0-5D34D76BDFEE&team=46
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/team?id=7DC07C5E-88A9-4769-BEE0-5D34D76BDFEE&team=46
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/team?id=7DC07C5E-88A9-4769-BEE0-5D34D76BDFEE&team=47
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/team?id=7DC07C5E-88A9-4769-BEE0-5D34D76BDFEE&team=47
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Hierdoor hebben we op de donderdagavond nog twee banen over en plaats voor 8 kinderen (voor 
enkele beginners en kinderen ouder dan 11 jaar). Met de doorstroming hebben we geprobeerd 
iedereen weer in een leuk groepje met leeftijdsgenootjes te kunnen indelen. Ongeveer 10 
kinderen hebben zich weer opgegeven voor de competitie waardoor we weer drie jeugdteams 
hebben kunnen vormen. De eerste wedstrijden zijn inmiddels al weer gespeeld.  
 
Dit jaar doen we uiteraard ook weer mee met de Grote Club Actie die afgelopen zaterdag 18 
september van start is gegaan. Hiermee kunnen de kinderen weer wat extra geld bij elkaar 
verzamelen voor bijvoorbeeld een leuk uitje wat weer mogelijk lijkt te worden. We hopen met zijn 
allen natuurlijk op een mooi bedrag en wensen de kinderen veel succes met de verkoop van de 
loten! In de tussentijd zullen we ons ook beraden wat we voor de jeugd kunnen doen met het geld 
dat de Grote Club Actie afgelopen jaar heeft opgeleverd.  
 
Erik, Cécile, Marco, Mike, Rein, Hanneke 
 


