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Hallo allemaal, 
 
Hier de nieuwsbrief van de maand juli. Met o.a. nieuws van de feestcommissie, de 
competitie  en de stand van zaken omtrent de bouw van een nieuw MFSC, Multi 
Functioneel Sport Centrum. 
 
Feestcommissie BCE 55 jaar in 2023 
Volgend jaar bestaat onze vereniging 55 jaar en dat willen wij vieren. Inmiddels is een 
eerste vergadering geweest en zijn vele ideeën naar voren gebracht. Jullie ideeën zijn 
uiteraard ook welkom, dus laat jouw idee weten aan de feestcommissie! 

 
Integriteitsbeleid BCE 
 
Zoals zoveel verenigingen tegenwoordig heeft ook BCE een integriteitsbeleid. 
Waarom we dit hebben staat eigenlijk al uitgelegd in de introductie (hieronder 
afgedrukt) van ons beleid hierover. Als je het volledige beleid wil lezen kan dat, dit is 
te downloaden (PDF) van onze website: https://www.bcelst.nl/privacyverklaring/ 
 
Introductie Integriteitsbeleid: 
Helaas komen jaarlijks verschillende zaken van ongewenst gedrag / seksuele 
intimidatie voor in de sport! Het is daarom belangrijk dat we het punt van ongewenst 
gedrag / seksuele intimidatie bespreekbaar maken binnen onze vereniging en zelf 
een actief beleid in deze gaan voeren, conform de richtlijnen van NOC*NSF.  
Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan we denken. Sommige 
zaken worden alleen in een kleine kring van direct betrokkenen bekend. Echter 
steeds vaker is er een risico op publiciteit voor het slachtoffer, de sportvereniging, 
het verenigingsbestuur, de sportbond en de sport in het algemeen. Het heeft vaak 
ingrijpende gevolgen voor zowel de slachtoffers als de sportomgeving. Voor de sport 
geldt dat we iedere zaak van ongewenst gedrag / seksuele intimidatie er één teveel 
vinden! 
Binnen onze vereniging BC Elst vinden wij zorg voor een veilige omgeving voor 
iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Daarom heeft onze 
vereniging beleid gemaakt om ongewenst gedrag / seksuele intimidatie zo veel als 
mogelijk tegen te gaan. Naast beleidsregels is binnen onze vereniging een VOG-
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coördinator aangesteld. Alle begeleiders van onze jeugdleden (denk bijvoorbeeld aan 
trainers, coaches, vrijwilligers) dienen met ingang van seizoen 2020/2021 een 
verklaring omtrent gedrag (VOG) in te leveren. 
 
De VOG-coördinator is Berton van Asseldonk 
 
Competitie seizoen 2022 – 2023 
Inmiddels is het competitieseizoen 2021-2022 alweer even achter de rug. Achter de 
schermen zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe 
seizoen. De meeste competitiespelers van afgelopen seizoen hebben zich ook dit 
seizoen weer opgegeven, er zijn ook weer een aantal nieuwe leden die competitie 
gaan spelen. In totaal hebben zich dit jaar weer 21 (13 jeugd, 8 senior) leden 
opgegeven voor de competitie. Met dit aantal hebben wij in totaal 5 competitieteams 
kunnen vormen, 2 senioren teams en 3 junioren teams. De teams zullen uitkomen in 
de volgende klassen/divisies: Elst 1: 9e divisie mix, Elst M1: Mannen nylon, Elst J1: 
Onder 19 gemengd, Elst J2: Onder 15 gemengd en Elst J3: Onder 15 gemengd.  
De afgelopen jaren hebben we de competitiewedstrijden gespeeld in het Erima club 
1900 shirt in het korenblauw/navy blauw. Dit shirt is afgelopen jaar uit de collectie 
gegaan waardoor we een nieuw shirt hebben uitgezocht. We zijn wederom bij een 
shirt van Erima uit gekomen, het Erima six wings shirt in het navy blauw. Dit shirt 
wordt voor de komende 4 jaar het shirt waarin gespeeld gaat worden. Aankomend 
seizoen zal dus een mix van het oude en nieuwe shirt te zien zijn bij de wedstrijden. 

                                 
Erima club 1900, oude competitieshirt                              Erima six wings, nieuwe 
competitieshirt 
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The competition season 2021-2022 has already been ended 3 months ago. We have 
been busy preparing for next season. Most competition players from last season also 
signed up for the upcoming season. There are also some new faces next season. In 
total there are 21 (13 youth and 8 senior) players for next competition. With this 
amount we made a total of 5 competition teams, consisting of 2 senior and 3 youth 
teams. The teams will play at the following levels: Elst 1: 9th division mix, Elst M1: 
Men nylon, Elst J1: Below 19 mixed, Elst J2: Below 15 mixed, Elst J3: Below 15 mixed. 
The previous seasons we played in the cornflower/navy blue Erima club 1900 shirt. 
For next season this shirt was not in the collection anymore so we had to look for a 
new shirt: Erima six wings, again in navy blue. This is the competition shirt for the 
upcoming 4 years. Next season will be a mix of the old and new shirts during the 
competition matches. 

                                 
Erima club 1900, old competition shirt                             Erima six wings, new 
competition shirt 
 
 
Einde seizoen 2021 – 2022 en start nieuwe seizoen 2022 - 2023 
Het huidige seizoen is inmiddels geëindigd en daarbij hebben we de aanwezigen op 
de laatste speelavond ’n drankje in de Oase aangeboden. Het was gezellig met een 
opkomst van ca. 40 leden. 
Het nieuwe seizoen staat uiteraard ook weer gepland en start voor ons op dinsdag 30 
augustus. Hieronder een overzicht van speeldata en tijden tot en met september. 
 
 
Speeldata  
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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 

 

 
Nieuwbouw MFSC 
Zoals wellicht bekend bij jullie, is De Helster sterk verouderd als sportzaal en wordt 
binnen enkele jaren een nieuwe sporthal gebouwd. Daar is uiteraard ook de BCE bij 
betrokken geweest om samen met andere gebruikers van de sporthal, mee te 
denken hoe deze ingericht moet worden. Hierbij valt dan te denken aan 
opslagruimte, kleedkamers, toegankelijkheid voor publiek en indeling van de banen 
in de zaal. Die fase is al achter de rug en nu komt de fase van definitieve keus voor 
aanbesteding tot oplevering. Wat zeker is dat het een grotere zaal wordt dan De 
Helster waarbij de zaal in 3 delen op te delen is met in elk deel 4 badmintonbanen. 
De nieuwe sporthal zal, voor zover bekend, aan de Nieuwe Aamsestraat aan de kant 
van het Lyceum gebouwd worden. 
De planning ziet er als volgt uit, waarbij wij als BCE geen invloed hebben op de 
haalbaarheid van data.  
Dus hieronder is een planning en die is afgelopen april bekend gemaakt. 
Nieuwe vertragingen door het stikstofbeleid zijn hier niet in opgenomen. 
Wij blijven jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen! 
 
Voornemen gunning: November 2022 
Opdrachtverstrekking: December 2022 / januari 2023 
Opdrachtverlening: Januari 2023 
Ontwerpfase:  Januari 2023 - December 2023 
Realisatiefase:  Januari 2024 - Juni 2025 
Ingebruikname:  Augustus 2025 
 


