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Hallo allemaal, 
 
Hier de nieuwsbrief van de maand februari 2023. 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 lopende zaken afronden maar geen nieuwe taken meer uitvoeren. 
 
Vanuit de jong volwassen leden is ook al enige interesse getoond om wat taken op 
zich te nemen, maar dat is nog niet zeker. 
  
De taak van de ledenadministratie is afgelopen maand overgenomen door Erik 
Schrier. Bij deze hartelijk dank Erik dat je deze taak op je wil nemen. 
En Wim van Deijzen zal Erik begeleiden voor zover nodig is. 
Uiteraard ook dank aan Wim van Deijzen die deze taak vele jaren (onbekend hoeveel) 
heeft uitgevoerd. 
 
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! 
 
Bij deze doen wij als bestuur een dringend beroep op jullie om je aan te melden voor 
een bestuursfunctie of een deelfunctie. Voor de inhoud van deze taken kunt je 
contact opnemen met betreffende personen of een reactie sturen naar het bestuur. 
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Algemene Ledenvergadering 
Jaarlijks moeten wij als bestuur een algemene ledenvergadering organiseren. De 
datum is nog niet bekend, maar zal ergens in de 2e helft van april plaatsvinden. 
Daar zullen natuurlijk diverse aspecten van de BCE ter sprake komen. Met name de 
financiën en de bestuursverkiezing, want zoals hierboven aangegeven treden 2 
bestuursleden af. 
Meer over de algemene ledenvergadering volgt later. 
 
Reguliere speeldata februari, maart en april. 
 

Dinsdag Jeugd Senioren 
 

Donderdag Jeugd Senioren 

  19.00 - 20.30 20.30 - 22.00 
 

  18.30 - 20.00 20.00 - 22.30 

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 

07-mrt-23 Ja Ja 

 

09-mrt-23 Ja Ja 

14-mrt-23 Ja Ja 

 

16-mrt-23 Ja Ja 

21-mrt-23 Nee, HPV Nee, HPV 

 

23-mrt-23 Ja Ja 

28-mrt-23 Ja Ja 

 

30-mrt-23 Ja Ja 

04-apr-23 Ja Ja 

 

06-apr-23 Ja Ja 

11-apr-23 Ja Ja 

 

13-apr-23 Ja Ja 

18-apr-23 Ja Ja 

 

20-apr-23 Ja Ja 

25-apr-23 Ja Ja 

 

27-apr-23 Nee Nee 

 

 21 februari is er geen badminton voor de jeugd en senioren. Op 23 februari 
spelen alleen de senioren van 20 tot 22:30u en dat dan in een halve zaal. 

 Op 21 maart is de sporthal niet beschikbaar in verband met de HPV vaccinatie 
campagne. 

 27 April is het Koningsdag en is de sporthal gesloten. 
 

Speelruimte 
Zo af en toe krijgen wij de vraag of wij niet meer speelruimte kunnen krijgen en dan 
met name op de dinsdagavond. 
Navraag bij de verhuurder leverde niets op, er is helaas geen ruimte. 
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Feestcommissie BCE 55 jaar in 2023 
Zoals jullie weten hebben we met de komst van Sinterklaas ook meteen gebruikt als 
feestelijke start van het jubileumseizoen waarvan in de vorige nieuwsbrief al verslag 
is gemaakt. 
Daarnaast zijn ook al mooie momenten voor de jeugd geregeld. En in januari hebben 
we inmiddels het zeer geslaagde Oliebollen-toernooi gehad. 
 
Maar het seizoen is nog lang niet voorbij en we willen jullie alvast wijzen op een 
aantal mooie dingen die nog gaan komen: 

 Zondag 5 maart is de dinsdag-groep van de jeugd uitgenodigd voor een uitje naar 
een escape room en zaterdag 11 maart mag de donderdagjeugd naar 
Jumpsquare. En ook zijn er nog 2 speelavonden op 7 en 9 maart waar de ouders 
en familie welkom zijn. Heel leuk om samen van de badmintonsport te genieten. 

o Vergeet niet je kind op te geven voor het uitje als die graag mee gaat 🙂   
 

 Donderdag 9 maart is de feestavond in de Oase in sportcentrum de Helster. 
Waarschijnlijk een inloop rond 21.30 uur en start om 22 uur. Zo kunnen de 
fanatieke spelers daarvoor toch nog even een paar partijtjes spelen. Het belooft 
een geweldige avond te worden met verrassend vermaak, muziek en ander 
moois... We zien jullie daar graag allemaal verschijnen, ook aanhang is welkom.  
 

 Zondag 12 maart is het jubileum-Deltatoernooi, ook in onze eigen sporthal de 
Helster. Een hele dag vol partijen, leuk om te spelen en te kijken. Spelers van 
andere clubs komen ons jubileum mee vieren op een dag vol gezelligheid en 
natuurlijk lekkers te smullen. Er is nog plek, dus geef je op als je mee wilt doen. 
Zonder partner mag ook, dan matcht de organisatie je aan een andere speler. 
Ook om alleen te kijken ben je natuurlijk welkom, tot dan! 
 

 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. 



  

 
 

BADMINTON CLUB ELST 
Opgericht 8 maart 1968 

Aangesloten bij de Nederlandse Badmintonbond 

 

NIEUWSBRIEF 13 Februari 2023 
 

Blz. 4 van 5 

 

 
Al deze activiteiten worden t.z.t. ook aan de doelgroep jeugd of senioren 
aangekondigd wat tijden en locatie betreft! 
 
 
 
De Oase 
Sinds 1 november is De Oase weer bemand. Dit wordt door Stichting Ontmoet 
beheerd. 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al was aangekondigd zijn er vrijwilligers nodig om 
bardiensten te draaien, zowel tijdens competitie dagen en als de speelavonden. 
Tot nu toe hebben we pas één aanmelding om tijdens de competitiedagen op zondag 
mee te helpen. Meer handen zijn zeer welkom! 
Dus meldt je aan bij één van de bestuursleden of via een mail naar 
secretariaat@bcelst.nl  
 
 
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/ 
 
 
 
  

mailto:secretariaat@bcelst.nl
https://www.bcelst.nl/privacyverklaring/
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Competitie seizoen 2022 – 2023 
De competitie loopt al weer bijna op zijn eind. Zondag 19 februari is de laatste 
wedstrijd en wij hebben een kampioensteam en dat laten we niet ongemerkt voorbij 
gaan. Bij deze roepen wij alle leden op om zondag 19 feb aanwezig te zijn in De 
Helster om dat team aan te moedigen om ook de laatste wedstrijd te winnen. 
Vergeet dan niet om ook de overige teams aan te moedigen want ook zij, al zijn ze 
niet kampioen geworden, hebben hun stinkende best gedaan om zo hoog mogelijk te 
eindigen in de competitie. De wedstrijden beginnen om 10u en duren tot ca. 13 uur, 
waarna het kampioensteam in het zonnetje wordt gezet. 
 
Hieronder staan 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) 
 

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

