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Hallo allemaal, 
 
Hier de nieuwsbrief van de maand december. Met o.a. nieuws van het bestuur, de 
feestcommissie, de competitie  en de kantine de Oase. 
 
Bestuur 
Zoals bij de vorige Algemene ledenvergadering aangekondigd zullen Berton en Danny 
volgend jaar bij de ALV aftreden. 
De huidige penningmeester Berton van Asseldonk zit al weer sinds april 2017 in het 
bestuur en geeft graag het stokje door aan een opvolger. 
De huidige secretaris  Danny Samson treed ook af. Hij zit dan in 2 verschillende 
periodes 25 jaar in het bestuur. Daarvoor 7 jaar competitieleider geweest en heeft 5 
jaar de ledenadministratie gedaan. Ook heeft Danny in de redactie gezeten van het 
toenmalige  clubblad ‘De Mepper’. Al met al is hij ruim 37 jaar nauw betrokken bij de 
BCE en wil nu even geen vastgesteld taken meer uitvoeren. 
  
Een andere functionaris is Wim van Deijzen, hij zit niet in het bestuur maar beheerd 
de ledenadministratie. Dat doet hij nu al vele jaren (?) en wil mede wegens privé 
omstandigheden hiermee stoppen. 
 
Al deze functies vragen wat vrije tijd maar het is zeker niet zo dat dit dagelijks werk is, 
dus meldt je aan want het is echt nodig dat deze functies ingevuld gaan worden om 
de club draaiende te houden. 
Het zou echt zuur zijn als de club ophoud te bestaan wegens gebrek aan bestuurders 
voor essentiële taken en dat in een jubileum jaar! 
Voor de inhoud van deze taken kunt je contact opnemen met betreffende personen 
of een reactie sturen naar het bestuur. 
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Reguliere speeldata December en Januari 
 

 
 

 13 december is er geen badminton mogelijk in verband met een Gemeentelijke 
activiteit. 

 Van 27 dec t/m 5 januari: Kerstvakantie; de jeugd heeft dan geen training.  

 29 december spelen alleen de senioren in een halve zaal omdat de opkomst 
dan vermoedelijk lager is dan normaal. 

 19 januari: sporthal bezet voor de pronkzittingen van de Carnaval 

 21 +23 februari: geen badminton voor de jeugd  in verband met de 
voorjaarsvakantie. De senioren spelen wel maar dan in een halve zaal. 

 
  

Dinsdag Jeugd Senioren Donderdag Jeugd Senioren

19.00 - 20.30 20.30 - 22.00 18.30 - 20.00 20.00 - 22.30

06-dec-22 Ja Ja 08-dec-22 Ja Ja

13-dec-22 Nee Nee 15-dec-22 Ja Ja

20-dec-22 Ja Ja 22-dec-22 Ja Ja

27-dec-22 Nee Nee 29-dec-22 Nee 1  zaaldeel

03-jan-23 Nee Nee 05-jan-23 Nee Ja

10-jan-23 Ja Ja 12-jan-23 Ja Ja

17-jan-23 Ja Ja 19-jan-23 Nee Nee

24-jan-23 Ja Ja 26-jan-23 Ja Ja

31-jan-23 Ja Ja 02-feb-23 Ja Ja

07-feb-23 Ja Ja 09-feb-23 Ja Ja

14-feb-23 Ja Ja 16-feb-23 Ja Ja

21-feb-23 Nee Nee 23-feb-23 nee 1  zaaldeel

28-feb-23 Ja Ja 02-mrt-23 Ja Ja
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Feestcommissie BCE 55 jaar in 2023 
Volgend jaar bestaat onze vereniging 55 jaar en dat willen wij vieren. Inmiddels zijn er 
al diverse vergaderingen geweest en zijn vele ideeën naar voren gebracht.  
De feestcommissie heeft al enkele data vastgelegd waarop activiteiten gaan 
plaatsvinden dus zet die data alvast in je agenda! 

 24 november: Sinterklaas. Hij is al langs geweest en het was gezellig. 

 Donderdagavond 5 januari: Oliebollentoernooi senioren 

 Dinsdag 10 januari en donderdag 12 Januari 2023: onderling 
Nieuwjaarstoernooitje voor de jeugd 

 Zondag 5 maart Jeugd dinsdag groep activiteit 

 Dinsdag 7 maart en donderdag 9 maart Ouder-kind toernooi voor de jeugd 

 Donderdag 9 maart Jubileumavond senioren in de Oase; uiteraard kun je eerst 
badmintonnen! 

 Zaterdag 11 maart Jeugd donderdag groep activiteit 

 Zondag 12 maart mini Deltatoernooi met badminton verenigingen uit de regio 

 Dinsdag 4 april en donderdag 6 april onderlinge jeugd wedstrijdjes 

 Dinsdag 30 mei en donderdag 1 juni Vriendjes en vriendinnetjes toernooi voor 
de jeugd 

 Zaterdag 1 juli 2023 Seizoens- en tevens jubileumafsluiting met een BBQ 
 
Al deze activiteiten worden t.z.t. ook aan de doelgroep jeugd of senioren 
aangekondigd wat tijden en locatie betreft! 
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Sinterklaas bezoek! 
 
Op 1 december is Sinterklaas op bezoek geweest bij zowel de junioren als de 
senioren. Hij las daar een gedicht voor met aandacht voor het jubileumjaar waarin 
vele activiteiten voor zowel de jeugd als de senioren zullen plaatsvinden. 
 
Hieronder twee foto’s, gemaakt door Ruud Kastelein, tijdens het bezoek van 
Sinterklaas. Wij hebben nog veel meer foto’s waarop vele leden herkenbaar op staan, 
helaas mogen wij die niet publiceren zonder toestemming van alle personen. 
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De Oase 
Sinds 1 november is De Oase weer bemand. Dit wordt door Stichting Ontmoet 
beheerd. 
Een stichting werkt zonder winstoogmerk en de gemaakte winst vloeit terug naar de 
clubkas. Dat uiteraard alleen dan als wij ook vrijwilligers aanleveren voor de 
bardienst! Dat geld voor de clubkas wordt berekend naar rato van het aantal uren dat 
een vereniging bardienst heeft gedraaid. 
Daarnaast ontvangt de vrijwilliger zelf €5 per uur als vergoeding voor de werktijd. 
De enige voorwaarde is dat de vrijwilliger 18 jaar of ouder is. 
 
Voor de competitie thuiswedstrijden zijn die vrijwilligers hard nodig want 
zondervrijwilligers is de Oase dan ook niet open tijdens de wedstrijden waardoor er 
na of tijdens de wedstrijd niet gezellig met elkaar een hapje en drankje kan worden 
gedaan.  
Uiteraard staan er altijd nog de snack- en koffiemachine….. 
 
Zondag 20 november was de eerste keer dat wij van de Oase in zijn huidige vorm 
gebruik hebben gemaakt, op deze dag had de stichting zelf een vrijwilliger 
aangeleverd omdat ze in de opstart fase zitten. Voor het vervolg van de wedstrijden 
is het de bedoeling dat wij dit als club zelf gaan regelen. Mocht je hier interesse in 
hebben dan zal er een duidelijke instructie vanuit de stichting komen over hoe te 
handelen achter de bar. Maak je dus geen zorgen over het niet in staat zijn tot het 
draaien van een bardienst. 
 
In totaal zijn het nog maar 3 thuiswedstrijden/zondagen waar een vrijwilliger voor 
nodig is en dan is het seizoen alweer afgelopen. Het gaat om de volgende data: 

- Zondag 11 december 2022 
- Zondag 29 januari 2023 
- Zondag 19 februari 2023 

 
Mocht je interesse hebben om tijdens de wedstrijden een bardienst te willen draaien, 
meld je dan bij mij en dan kunnen we kijken hoe we dit in gaan vullen. Samen met 
een andere ouder/speler is uiteraard ook mogelijk! 
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Vervolg De Oase 
 
Dit hele verhaal geld natuurlijk ook voor de donderdagavonden tot ca 01:00 uur. Daar 
zijn ook vrijwilligers nodig zodat na afloop van de speelavond de senioren ook een 
drankje en hapje kunnen nuttigen. Ook hier is het zo dat als er geen vrijwilligers zijn 
er ook geen geld naar de clubkas vloeit. 
Hoe de donderdagavonden worden ingedeeld al dan niet in samenwerking met 
zwemclub en/of budo moeten we nog uitvogelen. 
 
Dus meldt je zo snel mogelijk aan om af en toe een bardienst te draaien! 
 
 
 
 
Integriteitsbeleid BCE 
Zoals zoveel verenigingen tegenwoordig heeft ook BCE een integriteitsbeleid. Als je 
het volledige beleid wil lezen kan dat, dit is te downloaden (PDF) van onze website: 
https://www.bcelst.nl/privacyverklaring/ 
 
 
Radio interview BCE 
Afgelopen 23 oktober was Erik Schrier te horen in een interview met de radiozender 
RN7. Als je wilt horen wat Erik te zeggen heeft over de badmintonsport en BCE in het 
bijzonder, volg dan deze link Radio Gemist - RN7 en filter op de datum 23 oktober 
waarna je kunt scrollen naar het 11 uur blok ‘Regiosport ‘.  
Na ca. 5 minuten begint het interview met Erik. 
 
 
  

https://www.bcelst.nl/privacyverklaring/
https://www.rn7.nl/rn7-radio/radiogemist
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Competitie seizoen 2022 – 2023 
De competitie loopt al weer bijna op zijn eind. Nog enkele wedstrijden en dan weten 
we hoe wij met de diverse teams geëindigd zijn.  
Momenteel ligt alleen het Elst M1 team op koers om kampioen te worden, maar dan 
zullen ze hun best moeten blijven doen om de resterende wedstrijden te winnen. 
 
Onderstaande de diverse links naar de verschillende teams. 
Elst 1, 9e divisie mix: Dave, Jasmijn, Paul, Ruth en Viggo 
Badminton Nederland - Bondscompetitie 2022-2023 - Team: ELST BC 1 (3160-1) - 
Algemeen (toernooi.nl) 
Elst M1, Mannen nylon: Davey, Joep, Mike en Niels 
Badminton Nederland - Bondscompetitie 2022-2023 - Team: ELST BC M1 (3160-M1) - 
Algemeen (toernooi.nl) 
Elst J1, onder 19 gemengd: Amy, Koen en Lucas 
Badminton Nederland - Regio Competitie Centrum 2022-2023 - Team: ELST BC J1 
(3160-J1) - Algemeen (toernooi.nl) 
Elst J2, Onder 15 gemengd: Guyon, Junbing, Mats en Guyon 
Badminton Nederland - Regio Competitie Centrum 2022-2023 - Team: ELST BC J2 
(3160-J2) - Algemeen (toernooi.nl) 
Elst J3, Onder 15 gemengd: Alek, Benjamin, Chiel, Luka en Noah 
Badminton Nederland - Regio Competitie Centrum 2022-2023 - Team: ELST BC J3 
(3160-J3) - Algemeen (toernooi.nl) 
 
Resterende Competitie speeldata 

 
  

Zondag 11-dec-22 1+2 De Helster 9:45 - 13:00

Zondag 29-jan-23 1+2 De Helster 9:45 - 13:00

Zondag 19-feb-23 1+2 De Helster 9:45 - 13:00

https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/team?id=66143FAA-11F2-4937-8315-68634816FF6A&team=236
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/team?id=66143FAA-11F2-4937-8315-68634816FF6A&team=236
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/team?id=66143FAA-11F2-4937-8315-68634816FF6A&team=237
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/team?id=66143FAA-11F2-4937-8315-68634816FF6A&team=237
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/team?id=C2504208-93B6-4648-A8BC-9ED4C4034B89&team=43
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/team?id=C2504208-93B6-4648-A8BC-9ED4C4034B89&team=43
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/team?id=C2504208-93B6-4648-A8BC-9ED4C4034B89&team=44
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/team?id=C2504208-93B6-4648-A8BC-9ED4C4034B89&team=44
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/team?id=C2504208-93B6-4648-A8BC-9ED4C4034B89&team=45
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/team?id=C2504208-93B6-4648-A8BC-9ED4C4034B89&team=45

