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Hallo allemaal, 
 
Nieuwe Statuten 
 
Met ingang van 11 maart 2022 heeft BC Elst nieuwe statuten. Op de afgelopen 
Algemene Ledenvergadering zijn de nieuwe statuten aangenomen. Vervolgens 
moesten ze nog officieel via de notaris bekrachtigd worden. 
Ontzettend dankbaar zijn wij dat Notarissen Elst ons geholpen heeft en geen kosten 
hiervoor heeft berekend. Alleen de kosten om de statuten in te schrijven zijn ons 
berekend. Dat is een groot gebaar dat we enorm waarderen. Het is een hele mooie 
financiële meevaller voor de vereniging.  
 
Notarissen Elst, gevestigd aan de Nieuwe Aamsestraat 77 te Elst, wil op deze manier 
graag iets terug doen voor de lokale gemeenschap en daar zijn wij blij mee! 
 
Ook vanaf deze plek nog dank aan een van de ouders van een jeugdlid, Jacqueline, 
die geholpen heeft met het vergelijken van de oude en nieuwe statuten. Zo konden 
we zo efficiënt mogelijk de nieuwe statuten opstellen. De nieuwe statuten zijn 
bijgevoegd in de mail met de nieuwsbrief.. 
 
 
Corona update 
Zo ongeveer alle coronamaatregelen zijn opgeheven en wij kunnen weer spelen als 
vanouds.  Zoals in de vorige nieuwsbrief ook al vermeld was, gebruiken we het 
afhangbord niet meer en het lijkt erop dat de meeste aanwezigen dit prima vinden. 
De klok zal op 20 minuten ingesteld worden en let erop dat er dan ook gewisseld 
wordt, met name voor de leden die langs de kant zitten. 
 
De Oase 
De Oase heeft toch besloten om hun horeca gelegenheid te openen. Dit doen ze tot 
er een overname kandidaat is gevonden. De 3e ronde kan dan ook weer “gebezigd” 
worden met een drankje en/of hapje. 
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Algemene ledenvergadering. 
De algemene ledenvergadering is definitief vastgesteld op 16 mei om 20.00u in 
Onder de Toren in Elst. Hebben jullie onderwerpen waarvan jullie denken dat die 
tijdens de vergadering aan de orde moeten komen, dan verzoeken wij jou om deze 
uiterlijk 2 weken voorgaand aan de vergadering schriftelijk/per mail in te dienen. 
 
Belangrijk punt is het aftreden van twee bestuursleden. Dat zijn Astrid Kepers 
(voorzitter) en Rob Hoeboer (penningmeester).  
Voor deze functies zijn nog geen gegadigden gevonden en de tijd begint te dringen. 
Vooral de functie van penningmeester is van cruciaal belang om de rekeningen te 
betalen en de contributie te innen. 
Mocht zich niemand melden dan zijn wij als bestuur genoodzaakt om een externe 
penningmeester/bureau in te huren. Dat zal uiteraard de nodige kosten met zich mee 
brengen en dus ook invloed hebben op de begroting. 
Denk je nu dat je de club voor die kosten wilt besparen dan horen wij graag van jou! 
Ook als je een tip hebt dat iemand het penningmeesterschap wilt uitvoeren voor de 
BCE; laat maar weten!  
 
 
 
Contributie Q2 - 2022 
 
In december 2021 is in de nieuwsbrief aangekondigd dat we voor het 1e kwartaal 
(Q1) 2022 de volledige contributiebijdrage zouden gaan innen. Mede omdat toen nog 
niet  bekend was hoelang de coronamaatregelen nog zouden aanhouden en in welke 
mate er wel/niet c.q. beperkt gespeeld zou kunnen worden. Gelukkig is dat maar een 
beperkte periode geweest en kunnen we inmiddels weer volop spelen. Hoewel we 
vanuit de gemeente geen extra aanvullende compensatie hebben gekregen hebben 
we als bestuur besloten om onze leden toch een compensatie te bieden door de 
contributiebijdrage voor het 2e kwartaal 2022 (Q2) te verlagen. 
Deze regeling geldt voor leden die t/m het jaar 2021 lid waren en nu nog lid zijn. Voor 
overige leden geldt het normale tarief! Zie hiervoor onderstaande tabel. 
 
 



  

 
 

BADMINTON CLUB ELST 
Opgericht 8 maart 1968 

Aangesloten bij de Nederlandse Badmintonbond 

 

NIEUWSBRIEF 28 Maart 2022 
 

Blz. 3 van 4 

 

 

Contributie/kwartaal Normaal   Q2 -2022  

Senioren € 42,50 € 10,-- 

Jeugd € 30,-- € 7,50 
Mini’s € 22,50 € 5,-- 

 
De contributie voor het 2e kwartaal zullen we zoals gebruikelijk begin april gaan 
innen. 
 
 
Speeldata in 2022 
Hier de planning voor de rest van het seizoen. 
Houd er rekening dat je ook niet komt spelen als wij de zaal niet gehuurd hebben! 
enkele weken geleden waren toch enkele spelers op de dinsdagavond gaan spelen 
terwijl wij de zaal niet gehuurd hadden. Deze extra kosten zullen wij nu als club 
dragen maar bij een volgende keer worden de kosten op betreffend spelers (m/v) 
verhaald. 
 

Dinsdag 
Jeugd Senioren 

 
Donderdag 

Jeugd Senioren 

19.00 - 20.30 20.30 - 22.00 
 

18.30 - 20.00 20.00 - 22.30 

29-mrt-22 Ja Ja 
 

31-mrt-22 Ja Ja 

05-apr-22 Ja Ja 
 

07-apr-22 Ja Ja 

12-apr-22 Ja Ja 
 

14-apr-22 Ja Ja 

19-apr-22 Ja Ja 
 

21-apr-22 Ja Ja 

26-apr-22 Ja Ja 
 

28-apr-22 Ja Ja 

03-mei-22 Nee Nee 
 

05-mei-22 Nee Ja 

10-mei-22 Ja Ja 
 

12-mei-22 Ja Ja 

17-mei-22 Ja Ja 
 

19-mei-22 Ja Ja 

24-mei-22 Ja Ja 
 

26-mei-22 Nee Nee 

31-mei-22 Ja Ja 
 

02-jun-22 Ja Ja 

07-jun-22 Ja Ja 
 

09-jun-22 Ja Ja 

14-jun-22 Ja Ja 
 

16-jun-22 Ja Ja 

21-jun-22 Ja Ja 
 

23-jun-22 Ja Ja 

28-jun-22 Ja Ja 
 

30-jun-22 Ja Ja 
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Komen en gaan van leden. 
Zoals bij elke vereniging komen en gaan leden.  
Hieronder de namen van nieuwe leden die sinds de start van het nieuwe seizoen, september 2021 
tot medio maart lid zijn geworden van de BCE. Wij heten jullie van harte welkom en veel plezier 
met deze prachtige sport! 
 
Mini’s:  Vega, Vyga, Sai, Evi en Ridham 
Junioren:  Stan, Naniek en Pearl 
Senioren: Eelke, Clarissa, Jos, Ruud, Ruth, Sibu, Patrick, Paul, Anand, Linda en Asam. 
  Van deze nieuwe senioren zijn Eelke, Paul en Linda terug van weggeweest! 
 
 
Hier de namen van leden die hun lidmaatschap van de BCE hebben opgezegd sinds de start van 
het nieuwe seizoen, september 2021 Uiteraard respecteren wij dit en wie weet dat ze ooit nog 
weer terugkeren naar de BCE. 
Mini’s:  Rens 
Junioren:  Aukje, Ymke, Jurre, Mitchel, Jazz, Dylan, Fenne, Fleur, Jente en Thijme 
Senioren: Rob, Gerard, Diju en Naveem 
 
Vanuit privacy is er voor gekozen om alleen de voornaam van betreffende personen weer te 
geven. 
 
 
Het ledenbestand telt per 1 maart 2022, 112 leden en de verdeling ziet er als volgt uit: 
 

 

m v 

mini's 3 2 

junioren 21 13 

senioren 58 15 

Ereleden 6 0 

Jongste lid 8 jaar 9 jaar 

Oudste lid 72 jaar 75 jaar 

 
 
 
 


