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Nieuwsbrief
Aan alle leden,
Hier weer een nieuwsbrief van ons als bestuur met diverse mededelingen omdat er weer voldoende
zaken het vermelden waard zijn. Zie hieronder.

Van de voorzitter:
Dit is een veel voorkomend kopje in verenigingsbladen. Ik denk dat dit voor mij de eerste keer is dat
ik deze titel gebruik. Reden is dat dit de laatste nieuwsbrief is waarbij ik nog in het bestuur zit. Met
de komende ALV van 5 November treed ik, na ong. 9 jaar in het bestuur te hebben gezeten, af.
Ik ben begonnen als competitieleider/algemeen bestuurslid. Dit was nog uit de tijd dat wij met 5
teams competitie speelden. Helaas nam ieder jaar de belangstelling af voor deelname aan de
competitie. Toen ik nog samen met Rinny, Alice en Simon één team kon vormen en reserve spelers
ook moeilijk te vinden waren, hebben we besloten niet meer door te gaan met de competitie.
Na een paar jaar als algemeen lid te hebben gefunctioneerd en het in korte tijd aftreden van de
vorige voorzitters heb ik het stokje van voorzitterschap over genomen. Met het wegvallen van de
competitie was er ook geen noodzaak meer om lid te blijven van de bond. We zijn toen gestopt met
het lidmaatschap van de bond en hebben zelf de verzekeringen voor een vereniging bij een ander
organisatie onder gebracht. Dit was een belangrijke stap om afstand te nemen van de bond, maar
het bespaarde ons als vereniging veel geld door het wegvallen van de bondsbijdrage.
Gezelligheid staat bij BC ONI voor op maar we vinden het ook leuk om elkaar uit te dagen op de
baan. Daarom hebben we de toernooien binnen de vereniging geïntensiveerd. Het bekende Loempia
toernooi, Nieuwjaarstoernooi en ook voor de jeugd werd er een Sinterklaas-toernooi gehouden.
Zelfs dit jaar hebben we ook voor badmintonners buiten BC ONI het: ”It Giet Oan” toernooi
gehouden. Deze toernooien willen nog meer professionaliseren met een toernooi commissie, zie
hieronder. Het planbord is in het leven geroepen om elkaar beter te leren kennen, meer afwisseling
te hebben in met wie we spelen. Dit is inmiddels ingeburgerd binnen de vereniging. Het indelen van
de niveau’s wordt gedaan door Lieuwe en Ted, Jan Keizer gaat nu de naamkaartjes bijhouden.
De woensdagochtend groep, aanvankelijk 50-plussers is opengesteld voor alle leden. Hierbij kunnen
wij nog steeds leden gebruiken.
Afgelopen jaar is ook de nieuwe website in de lucht gegaan, jaren is deze door Simon Wierstra
bijgehouden. Hartelijk dank daarvoor. Inmiddels zijn de “bouwstenen” voor het maken van een
website vernieuwd en daarmee ook de mogelijkheden. Maar we zijn altijd erg blij geweest met de
inspanningen die Simon heeft geleverd. De nieuwe website wordt bijgehouden door Lieuwe en Rob.
Met mij zal ook aftreden Eny Woerjani, als Penningmeester. Bij deze wil ik haar bedanken voor haar
jaren dat zij zich heeft ingezet om alle contributies te innen en de inkomsten en uitgaven in de gaten
te houden. Dit is een erg intensieve functie binnen het bestuur.

Ik heb nu een aantal mensen bedankt, die wat hebben betekend voor de club. Maar ik wil ook de
leden bedanken voor de leuke tijd die ik heb gehad in de tijd dat ik in het bestuur zat. Want voor mij
geld nog steeds dat de sfeer binnen de vereniging goed, gezellig en gemoedelijk is. Ik hoop dat dit
nog jaren zo blijft en dat we met de nieuwe voorzitter tot een nog leukere vereniging kunnen
uitgroeien. Klaas in het Veld heeft zich kandidaat gesteld en ik wens hem ook een hele leuke en
succesvolle tijd toe.

ALV:
Bij deze nodigt het bestuur alle leden uit voor de Algemene Leden Vergadering van 5 November in de
kantine van sporthal het Kalverdijkje. Aanvang: 20.45uur. Belangrijkste punten: Financieel verslag en
de bestuurswisselingen. Verkiezing/benoeming van de nieuwe voorzitter: Klaas in het Veld en
Penningmeester: Geert Kromhout.

Oproep voor een “Toernooi commissie”:
Zoals hierboven genoemd organiseren we diverse toernooien. Om dit continuïteit te geven willen we
een aantal mensen plaats laten nemen in een op te richten toernooi commissie. Doel hiervan is een
groepje te vormen welke de harde kern vormt voor het organiseren van verschillende toernooien.
Wenselijk is dat er mensen in plaatsnemen die vaardig zijn met het software programma Excel. Dit
omdat wij gebruik maken van een toernooi planner gemaakt in dit programma. Als je dit graag wilt
gaan doen geef je dan op bij het bestuur of via badmintonnen@bconi.nl

Wind, Tocht in de zaal:
Het zal een ieder niet ontgaan zijn. Het kan waaien in de zaal van het Kalverdijkje. Dit komt door de
luchtventilatie van de zaal. Dit is een wettelijk voorschrift waar nieuwe zalen aan moeten voldoen.
Dit is voor onze shuttle vervelend, maar niet te veranderen in deze zaal. BV Sport geeft aan dat er
een mogelijkheid is om naar de zaal aan de Julianalaan te gaan. Wij als bestuur zijn hierbij bang voor
terugloop van het aantal leden.

Deur sluiten tegen de tocht:
Wel kunnen we zoveel mogelijk de tocht verminderen door de deuren naar de zaal zoveel mogelijk
achter ons dicht te doen. En ook de klapdeuren naar de zaal toe. Bij deze een oproep om hier op te
letten en mensen daar op aan te spreken.

Voor zover onze punten en we zien jullie op de ALV!!
Adressen Bestuur:
Lieuwe Hansma (secr.)
Cambuursterpad 120
8921 LV Leeuwarden
058-2673580

Ralph Lenior (voorz.)
Frouwesân 73
8939 ER Leeuwarden
058-2663103

Eny Woerjani (penningm.)
Zwenkgras 31
8935 HB Leeuwarden
058-2893848

Jan Keizer (alg. 50+)
Haersmastins 40
8925 EJ Leeuwarden
058-2666907
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