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Hallo allemaal, 
 
Hier de uitgebreide nieuwsbrief van de maand juni, waarin de nieuwe bestuursleden 
én de vertrouwenspersoon zich voorstellen die bij de afgelopen ledenvergadering 
van 16 mei zijn gekozen. Uiteraard ook andere info die goed is om te weten. 
 
ALV 
Zoals bekend zijn tijdens de ALV 2 bestuursleden afgetreden en 2 nieuwe in het 
bestuur opgenomen. Daarbij werd aangegeven dat de functies binnen het bestuur 
nog verdeeld zouden worden. Dat is gedaan en bij deze wordt dat bekend gemaakt. 
Daarnaast kwamen diverse andere zaken naar voren en belangrijkste is goed om te 
weten dat wij een financieel gezonde vereniging zijn en géén contributieverhoging 
zullen doorvoeren. Voor alle besproken onderwerpen verwijs ik door naar het 
bijgevoegde verslag van de ALV. 
 
Paul Selman, Voorzitter:  
Paul heeft ooit eerder in het bestuur gezeten en neemt de  
voorzittershamer over van Astrid Kepers. Hier een stukje  
waarin Paul zich voorstelt. 
Hallo, de meeste leden kennen mij na al die jaren bij de club  
wel van gezicht, maar als nieuwe voorzitter is het misschien  
toch handig om mij even voor te stellen aan iedereen.  
Mijn naam is Paul Selman, 27 jaren jong en wonende in Elst.  
Naast mijn bestuursfunctie bij de club ben ik werkzaam als  
kandidaat-notaris familierecht.  
Ook volg ik nog een beroepsopleiding naast mijn baan.  
Behalve badminton doe ik nog qua sporten aan squash en fitness. Verdere hobby’s 
zijn (portret)fotografie, gezelschapsspellen spelen, puzzelen en af en toe een festival 
bezoeken. 
 
Voordat ik naar Utrecht ging verhuizen, ben ik al voor korte tijd algemeen bestuurslid 
geweest bij de club. Ik was samen met mijn compagnon Mike Mientjes 
verantwoordelijk voor de jeugdcompetitie en heb daarnaast verschillende 
randwerkzaamheden gedaan, zoals het updaten van de website en het organiseren 
van de Grote Clubactie. Als nieuwe voorzitter hoop ik weer veel te kunnen betekenen 
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voor de club. Mochten jullie dus ergens mee zitten of leuke ideeën hebben, spreek mij 
dan gerust eens aan tijdens een speelavond. Alleen samen maken we de club sterker. 
 
Groetjes, Paul 
 
 
Berton van Asseldonk, Penningmeester:  
Berton was al zittend algemeen bestuurslid en neemt de penningmeesters functie 
over van Rob Hoeboer. 
 
Rick Evertsz, Algemeen bestuurslid: 
Rick komt het bestuur versterken als algemeen bestuurslid en  
zal o.a. aanspreekpunt voor de feestcommissie BCE 55 jaar in  
2023 zijn.  
Hier een stukje waarin Rick zich voorstelt. 
Ik ben Rick Evertsz sinds een jaar woonachtig in een landelijke  
omgeving samen met mijn partner en 2 prachtige dochters.  
Vanaf mijn 23e ben ik zelfstandig ondernemer waarvan het  
langste termijn in de Horeca. Momenteel hou ik me bezig met  
alles wat met digitale beelddragers te maken heeft.  
We verhuren en verkopen o.a. led schermen , digitale displays  
voor reclame uitingen, evenementen etc.  
Mijn hobby’s zijn motorrijden en uiteraard badmintonnen. Sinds december 2013 ben 
ik lid van de vereniging, dus werd het tijd om in het bestuur van de vereniging toe te 
treden. Samen met de andere bestuursleden zal ik mijn steentje bijdragen om alles in 
goede banen te leiden om de continuïteit van onze gezellige vereniging te 
waarborgen.  
 
Cheers, Rick 
 
 
Danny Samson, Secretaris: 
Danny was al bestuurslid en beheert het secretariaat. 
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Linda Kampert, vertrouwenspersoon: 
Linda komt niet in het bestuur maar zij zal als vertrouwenspersoon 
binnen de BCE fungeren. Ook Linda stelt zich uitgebreid voor en  
geeft aan wat zij kan betekenen voor de leden van de BCE.  
 
Sinds juni 2022 ben ik, Linda Kampert, als vertrouwenspersoon  
beschikbaar voor de Badmintonclub Elst. Ik ben opgeleid om mensen  
te ondersteunen in lastige situaties en doe dat met een luisterend oor  
en zonder oordeel. Door het creatief denken in mogelijkheden heb je  
na een gesprek extra vertrouwen en een praktisch idee over wat je kan doen. 
 
Ik doe dat werk ook buiten de BCE voor verschillende organisaties. Iedereen wil graag 
in een veilige en prettige omgeving zichzelf kunnen zijn. Maar soms kan je dat niet 
meer zo ervaren na ongewenst gedrag van een ander. 
 
Bij ongewenst gedrag kan je denken aan pesten, (seksueel) intimiderend gedrag, 
discriminatie, geweld of andere vormen van agressie.  
 
Voel jij je niet vrij of veilig door andermans gedrag?  
Wat jij kan doen: 

1. Spreek de ander aan, vertel hoe het gedrag bij jou overkomt. En probeer samen 
tot een oplossing te komen, zodat je er geen last meer van houdt. 

2. Bespreek het met je ouders als je minderjarig bent. 
3. Benader de vertrouwenspersoon voor de BCE.  

 
Het is in ieder geval belangrijk om er niet alleen mee te blijven rondlopen, maar het 
bespreekbaar te maken. Liever sneller dan later. Maar ook als het langer geleden is en 
je merkt nog dat het je soms bezig houdt: het is altijd beter wel erover te praten dan 
helemaal niet.  
 
Wat doet de vertrouwenspersoon? 
De vertrouwenspersoon luistert naar je vraag of ervaring. Ze geeft extra 
mogelijkheden om met de situatie om te gaan. Jij houdt zelf de regie en bepaalt ook 
zelf welke eventuele stappen je wilt zetten. Ze steunt je om de situatie waar je last van 
hebt te verbeteren. 
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De BC Elst vindt het belangrijk dat je in een veilige omgeving kunt spelen en sporten. 
Eén waarin geen ongewenst gedrag plaatsvindt. Daarom wordt er van iedereen 
verwacht dat je zorgvuldig en respectvol met de ander omgaat.  
 
Voor meer informatie kan je dat op een speelavond vragen of mij mailen of bellen: 
Linda Kampert, 06 10 40 35 67  
Linda@adniladvies.nl 
 
My name is Linda Kampert and since June 2022 I am available as an confidential 
advisor for BCE. I am educated on human behavior and supporting people. I’m able to 
listen very well, with creativity in discovering possibilities. After consulting me the 
questioner usually leaves with renewed confidence and a clear view of a next practical 
step to take. 
Do you feel socially safe in the BCE environment?  
The BCE strongly feels that a socially safe environment to play sports is important to 
take care of. An environment free of sexual harassment, discrimination or bullying. It 
is expected of everybody to behave respectfully to one another.  
Sometimes, whether on purpose or by accident, someone shows non-respectful 
behavior. Or certain behavior of another person is bothering you for too long… 
Then what can you do?  

1. Find a way to express yourself to the people directly involved in a situation of 
non-respectful behavior of any kind. In that way you can solve the tensions 
together.  

2. In some cases that’s not so easy, due to many possible causes. Or you tried the 
first step, but it didn’t work out. When you are a minor, please  talk to your 
parents about it and ask their support.  

3. And if for whatever reason the first two options are not working out or not 
enough,  there’s a confidential advisor to contact. 

 
What does a confidential advisor do?  
The confidential advisor is a personal sparring partner on the topics of disrespectful 
behavior and the worries or stress you hold over it. Of course you decide what to 
share and what not. It’s your decision also whether to take action or not.  

mailto:Linda@adniladvies.nl
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By sharing your experience freely you can clear your mind. And by doing so shed light 
on new options you couldn’t think of when only repeating it in your mind. The 
confidential advisor offers you a non-judgmental listening, supportive questions for a 
broader perspective and new options to consider.   
The sooner after the incident, the better. The quicker, the easier. But regardless of the 
amount of time passing, in most cases choosing to talk to someone helps over not 
talking about it at all.   
If you have questions, feel free to ask me on the evenings we play, or you can either 
call or email me:  
Linda Kampert, 06 10 40 35 67  
Linda@adniladvies.nl 
 
 
Continuïteit commissie 
 
Statutair moeten wij als vereniging ook een continuïteit commissie hebben.  
Deze commissie heeft weinig of niets te doen zolang het bestuur haar taken naar 
tevredenheid van de leden uitvoert. Maar in het geval dat er onvoldoende 
bestuursleden zijn of dat het bestuur om wat voor reden dan ook aftreed of 
weggestuurd wordt door de leden, dan zal deze continuïteit commissie bekijken hoe 
de BCE kan voortbestaan. Daarbij valt te denken aan het maken van een nieuwe 
start, opheffen of fuseren en wellicht zijn er andere mogelijkheden. 
Maar laten we met zijn allen hopen dat het nooit zover komt. 
Momenteel wordt deze commissie gevormd door: 
Jan Kampert, Joop van den Hoef en Ruben Badenbroek. 
 
Feestcommissie BCE 55 jaar in 2023 
Volgend jaar bestaat onze vereniging 55 jaar en dat willen wij vieren. Hiertoe is een 
feestcommissie opgezet bestaande uit Ruud Kastelein, Cecile Hornes, Linda Kampert 
en Rick Evertsz. Hierbij zal Rick het aanspreekpunt namens het bestuur zijn. 
Mochten jullie ideeën hebben over de manier waarop we dit jubileum kunnen vieren 
dan kunnen jullie dat aangeven bij de feestcommissieleden. 
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Competitie seizoen 2022 – 2023 
De voorbereidingen zijn in volle gang maar nog niet volledig afgerond. Mike Mientjes 
zal hierover meer bekend maken in de volgende nieuwsbrief. Dat betreft dan 
teamsamenstelling, zowel jeugd als senioren en de speeldata voor de komende 
competitie. 
 
Einde seizoen 2021 – 2022 
Het huidige seizoen eindigt eind juni, dus we hebben nog 2 weken om te 
spelen/trainen voor de zomerstop. Voor de volledigheid hier toch nog een overzicht 
van de resterende speeldata van dit seizoen 
 
Speeldata  
Hier de planning voor de rest van het seizoen. 
 

Dinsdag 
Jeugd Senioren 

 
Donderdag 

Jeugd Senioren 

19.00 - 20.30 20.30 - 22.00 
 

18.30 - 20.00 20.00 - 22.30 

21-jun-22 Ja Ja 
 

23-jun-22 Ja Ja 

28-jun-22 Ja Ja 
 

30-jun-22 Ja Ja 

 
Het nieuwe seizoen start op dinsdag 30 augustus. Hieronder een overzicht van speeldata in 
augustus en september. 
 

Dinsdag Jeugd Senioren 
 

Donderdag Jeugd Senioren 

  19.00 - 20.30 20.30 - 22.00 
 

  18.30 - 20.00 20.00 - 22.30 

30-aug-22 Ja ja 

 

01-sep-22 Ja Ja 

06-sep-22 Ja Ja 

 

08-sep-22 Ja Ja 

13-sep-22 Ja Ja 

 

15-sep-22 Ja Ja 

20-sep-22 Ja Ja 

 

22-sep-22 Ja Ja 

27-sep-22 Ja Ja 

 

29-sep-22 Ja Ja 

 


