NIEUWSBRIEF 12de Jaargang Augustus 2013
Van het bestuur:
Beste clubleden,
Bij deze onze eerste nieuwsbrief van een gedeeltelijk nieuw bestuur. Na het afscheid van
Enny als penningmeester en Ralph als voorzitter zijn wij, Geert Kromhout en Klaas Veld
aangesteld als bestuursleden. Geert is penningmeester geworden en ik heb het
voorzitterschap op mij genomen. De zittende bestuursleden te weten Jan en Lieuwe
hebben ons zo goed als mogelijk begeleid in deze nieuwe taak.
Voordat we verder gaan eerst het allerbelangrijkste:
Wanneer starten we weer met het seizoen?
Sporthal Kalverdijkje 2
Maandag 2 september 2013 tot en met 30 juni 2014
Sportcomplex Wiardahal
Woensdag 4 september 2013 tot en met 04 juni 2014
Op de volgende data is er geen badminton:
20-4-2014 2e Paasdag, 05-5-2014 Bevrijdingsdag, 09-6-2014 2e Pinksterdag
In eerste instantie is het goed om te weten dat wij als het standpunt huldigen dat het
bestuur er is voor de vereniging en de leden en zeker niet voor zichzelf. Alles wat het
bestuur doet is dan ook in het belang daarvan en wordt pro deo uitgevoerd. Uiteraard
staat een bestuur daarin niet alleen. Hulp van leden is altijd nodig en noodzakelijk.
Met ons allen vormen we namelijk BCONI. Voor ons als leden van het bestuur staat
sportiviteit, gezelligheid en gemoedelijkheid hoog in het vaandel.
Secretariaat
Lieuwe heeft het secretariaat lange tijd op zich genomen en dat met veel inzet en
enthousiasme gedaan. Hij heeft besloten om eerder dan de ledenvergadering plaats gaat
vinden het secretarisschap achter zich te laten en zich niet herkiesbaar te stellen.
Wij bedanken hem namens de vereniging voor zijn inzet.
Inmiddels heeft Ben de Jong zich kandidaat gesteld voor de functie van secretaris.
Tot een eventuele benoeming heeft Geert een aantal taken van het secretariaat op zich
genomen.
Velen van jullie zullen waarschijnlijk wel gezien hebben dat onze website vernieuwd is.
Oud-lid JanWillem Helderman tekende voor het ontwerp en leverde ook de
achterliggende techniek. Het beheer wordt op dit moment uitgevoerd door Rob ten Brink,
in samenwerking met het bestuur. Er is o.a. een link op de site geplaatst naar de
fotoalbums van de diverse ONI-evenementen.
Ons bestuurslid (50+) Jan Keizer heeft zich met veel verve geworpen op het nog beter in
elkaar zetten van het planbord. Leden die nog geen foto hadden, zijn op de foto gezet en
Jan heeft er zorg voor gedragen dat deze weer ingeseald werden.

Geert heeft zich als volwaardig financieel rechercheur en natuurlijk als verantwoordelijk
penningmeester gestort op een nogal dubieuze afboeking van onze rekening. Het betrof
hier een afboeking van een internetaansluiting. Na heel veel heen en weer getelefoneer
en bezoekjes die hij moest afleggen is het hem uiteindelijk gelukt om dit ongedaan te
maken. Prima job en dat geeft maar weer eens aan hoe scherp je als penningmeester
moet zijn op de geldstromen. Als club staan we er financieel gezien goed voor. We komen
hier bij de ALV op terug.
Wat hebben we ook alweer gedaan als club? O ja, het 2de “it Giet Oan Toernooi”.
Het was een succes met meer deelnemers dan het jaar daarvoor. Jammer dat de telling
niet helemaal klopte met betrekking tot sommige winnaars, maar dat is door de
organisatie achteraf op een prima manier opgelost. zelfs Het heeft de club zelfs nog een
klein beetje geld opgeleverd. Onze dank gaat uit naar een ieder die dit toernooi tot een
succes heeft gemaakt en een bijdrage heeft geleverd. Toch kunnen we het niet laten om
Dorine Spruytte van de toernooicommissie nog even speciaal in de schijnwerpers te
zetten. Met een gedrevenheid die zijn weerga niet kent, moest jullie voorzitter (Dorine is
namelijk mijn echtgenote) stad en land afrijden om binnen de prognose van de
opbrengst zo goed en goedkoop mogelijk prijzen te halen. Bedankt voor je inzet, Dorine.
Op naar het 3de “it Giet Oan Toernooi”. We rekenen weer op de toernooicommissie. Hou
allemaal de agenda in de gaten en speel mee op dit leuke toernooi.
Het Loempiatoernooi, dat mede dankzij onze loempiaspecialisten Paul en Soemi een
succes was met spontane live muziek van Wietske Laverman en Anneke Douma is bij een
ieder, zoals ik heb begrepen, goed in de smaak gevallen.
Ook nog het etentje voor de 50 plussers, ditmaal bij de Yzerman in Leeuwarden. Het was
goed geregeld door Geert en het eten heeft iedereen goed gesmaakt. De kok hield hier
en daar zelfs rekening met speciale wensen.
Tocht en ventilatie in de zaal, zoals ook in de vorige nieuwsbrief al vermeld, is nogmaals
ter sprake gebracht bij BVSPORT. In het gesprek met de beheerder is duidelijk geworden
dat de ventilatie, die computergestuurd schijnt te werken, niet zomaar anders ingesteld
kan worden. Jammer, maar helaas moeten we het hiermee doen. Naar een andere lokatie
gaan ziet het bestuur op dit moment althans niet als een goede optie. De leden zijn
gewend aan het Kalverdijkje en je moet nu eenmaal geen oude schoenen weggooien
voordat je weet welke je er voor terug krijgt.

Algemene ledenvergadering:
Bij deze nodigt het bestuur alle leden uit voor de Algemene Leden Vergadering welke zal
plaatsvinden op maandagavond 23 september 2013 in de kantine van sporthal
Kalverdijkje. Aanvang: 20.45uur.
De agenda zal voorafgaand aan de vergadering worden uitgereikt en ook per mail worden
verstuurd. Uiteraard zullen de punten Financieel verslag en Benoeming secretaris daar
deel van uit maken.
Voor zover onze punten en we zien jullie op onze eerste speelavond op 02 september
2013.
Kijk ook eens op onze site voor info en nieuws!
Met sportieve groet, het Bestuur
Geert, Jan en Klaas

