
     Nieuwsbrief 
            

Hallo allemaal, 

Maandag 5 september beginnen we weer met het nieuwe badminton seizoen. In deze nieuwsbrief even een 

terug- en vooruit-blik. Met name voor de mensen die in de Wiardahal badmintonnen, is er een verandering.  

Daarover later. Het aantal leden is nagenoeg gelijk gebleven. Hadden we in 2010: 74 leden, nu zijn het er 72 

leden. Altijd mooi te zien, dat het altijd weer goed komt, als je zelf denkt, oeps alweer 1 die weg gaat, dit 

komt niet goed, dat het toch altijd weer goed komt. De jeugd en woensdag groep zijn het stabielst gebleven.  

Bij de recreanten zijn 11 personen vertrokken en 9 bij gekomen. Jan keizer en Lieuwe Hansma hebben voor 

de Wiarda hal flyers uitgedeeld bij de C1000 in zuiderburen, dit heeft 1 nieuw lid opgeleverd. Ook zijn er 

posters opgehangen op verschillende plaatsen en hebben we advertenties in wijkkranten: Goutum / Aldlân / 

Bilgaard laten zetten. Eind 2011 staat er weer een flyer actie op het programma voor de Wiarda hal !! Daar 

spelen nu gem. 22 spelers, maar dit kunnen er wel 36 zijn. Rob ten brink maakt voor ons altijd de flyers. 

Afgelopen Loempia toernooi 16 mei 
Het loempia toernooi 2011 was een groot succes. Paul en Soemi Maoelono maakten weer geweldige 

loempia’s, wist je dat ze hiervoor “2 dagen” in de keuken staan. Simon Wierstra heeft hiervan 200 foto’s op 

de website geplaatst, je kunt ze bewonderen op de website: http://bconi.nl/activiteiten.htm . Edward 

Ruitenbach en Charles Rakiman, hebben deze foto’s gemaakt. Dankzij een computer programma (Excel) 

was het voor de R.A. een makkie. Ze zei dan ook: wat heerlijk ontspannend zeg. Lieuwe Hansma gaat nog 

een handleiding voor dit programma maken, zodat ook anderen evt. straks een toernooi kunnen organiseren. 

Hierbij dan ook een oproep, of je in dit comité wilt zitten.  Dankzij de computer, kost wel een dag 

voorbereiding , en natuurlijk 100% opkomst van deelnemers, is het heel goed te doen. We hopen dan ook 

weer:  een Nieuwjaar toernooi of Oliebollen toernooi straks te organiseren. 

Hier nog even een reactie van Allard Hobers:  “Het opvallendste zelf vind ik dat Non de Gries (75 jr. maar 

wel eerste prijs) het nog zo goed doet. Dat is ook heel troostend, want dat geeft mij de geruststelling dat ik 
nog minstens 40 jaar heb om de top te bereiken. Ik zelf heb fijne partijen gespeeld, goede tegenstand en 
goede partners. Wat ik erg leuk vond was de nazit, om zo de medespelers wat beter te leren kennen.  
( Ik blijk nu al maanden met Frans Gottmer te spelen, waar ik vanuit mijn werk wel projecten mee doe. 
Alleen we hadden elkaars achternaam niet op de kaartjes gezien en hadden elkaar ook niet herkend in 
sportkleding.) Dus dank aan iedereen voor de avond en de statistiek. 

  

Wiardahal 
We hebben met B.V. Sport weer voor elkaar gekregen, dat we weer om 10.00 uur kunnen beginnen. Helaas 

is er wel een verandering mbt. het aantal velden. We kunnen nu de aankomende 4 maanden, niet beschikken 

over 9 velden, maar over 6 velden. Dit heeft te maken met de scholen. BV sport heeft nl. 1/3 aan Comenius 

ter beschikking gesteld, zodra hun sport locatie klaar is, krijgen we weer 3/3 tot onze beschikking. 

Waarschijnlijk zullen we in januari weer over de complete hal kunnen beschikken. Spijtig, maar om nu weer 

uit te wijken, was ook geen optie. Bovendien moet het met huidige aantal spelers (22) te doen zijn.  

Nu we het toch over BV Sport hebben, we hebben de laatste 3 jaar behoorlijke prijs stijgingen gehad. 

Gemiddeld 4% per jaar. Nu is er 6% bijgekomen.  Ondanks de prijs verhogingen hebben we de contributie 

in deze 3 jaar gelijk kunnen houden, op 33 euro per kwartaal. Gezien onze kas positie (vorig jaar) konden 

we dit doen. 

Ander nieuws 

O Zoals nu staat doen we dit jaar niet mee aan de Leeuwarder Club Challenge, het was leuk om aan 

deel te nemen, maar het was de afgelopen 2 keer altijd erg moeilijk om hier (optijd) voldoende mensen voor 

te krijgen.  

10e jaargang AUG 2011 Nr. 24 

     www.bconi.nl 

      

http://bconi.nl/activiteiten.htm
http://www.bconi.nl/


O Mocht je (inmiddels) een e-mail adres hebben en de nieuwsbrief niet digitaal ontvangen, geef dan het 

juiste adres door via badmintonnen@bconi.nl, dan zet ik je email adres ook in de distributie lijst.  

O We hebben 13 uitnodigingen voor toernooien gehad. Begrijp dat je voor Lemmer 18/9 as. nog kunt 

opgeven, geldt ook voor Groningen16/9. We hopen in het aankomende seizoen ook een toernooi te 

organiseren, waar andere clubs voor worden uitgenodigd. Als er mensen zijn die dit leuk vinden om te 

organiseren of ideeen hiervoor hebben, laat het dan aan het bestuur weten!!!! 

O Wil je voor het nieuwe seizoen in een FRIS ONI-T-Shirt spelen, dan kan dat voor €17.50 via het 

bestuur ook bereikbaar via onderstaand e-mail adres.  

O Nog een ander belangrijk iets: willen jullie helpen bij het opbouwen en afbreken van de netten, het 

blijkt dat toch vaak dezelfde mensen opbouwen en afbreken. Sommige blijven makkelijk aan kant staan en 

lopen na afloop gewoon weg, moet niet nodig zijn dat wij als bestuur hier iets van moeten zeggen. 

 

Ma. 3 okt. 2011 Algemene leden vergadering 
Gezien de opkomst vorig jaar, doen we het weer om 21.00 uur, dit betekent dat we 20.30 uur stoppen met 

badminton.   Op agenda staan: benoeming bestuursleden,  Eny Hooft-Woerjani haar benoeming loopt dit 

jaar af, ze heeft dan al weer 6 jr. penning meesterschap gedaan, ze heeft al aangegeven, dat ze wel wil 

stoppen. Bij deze dus een oproep voor penningmeester. In verband met weinig animo voor bestuursfunctie, 

hoef je geen lidmaatschap te betalen en wie weet moeten we zelfs wel een beloning gaan invoeren. Onze 

trainer krijgt die ook, dus zou voor bestuursfunctie misschien ook redelijk zijn. Daarnaast zijn er de 

presentatie van de jaarcijfers, nu gekoppeld aan seizoen ipv. aan het jaar.  Ook graag je mening: of we wel 

of niet spelen op maandag 5 december as. 

Speelavonden/ochtenden Seizoen 2011-2012  

Kalverdijkje II (19.30-22.00 uur): starten weer op: 05-09-2011 en de laatste speeldag is: 25-06-2012  

          geen badminton op 5-12-2011 !! / 09-04-2012 / 30-04-2012 / 28-05-2011 

Wiardahal (10.00-11.30 uur) : starten weer op 07-09-2011 en de laatste speeldag is: 30-05-2012 

            

Adressen Bestuur: 
Lieuwe Hansma (secr.)  Ralph Lenior (voorz.) Eny Woerjani (penningm.) Jan Th. Keizer (alg. 50+) 

Cambuursterpad 120  Frouwesân 73  Zwenkgras 31   Haersmastins 40 

8921 LV Leeuwarden 8939 ER Leeuwarden        8935 HB Leeuwarden     8925 EJ  Leeuwarden 

058-2673580  058-2663103  058-2893848   058-2666907 
 

Correspondentie: badmintonnen@bconi.nl  

 
 

Contributie: 

Jeugdleden   Maandagavond    Kalverdijkje 19.30 - 20.30 uur        € 24,50 per kwartaal 

Recreatieleden   Maandagavond    Kalverdijkje 19.30 - 22.00 uur  € 33,00 per kwartaal 

  Woensdagochtend Bilgaardhal 10.00 - 11.30 uur   

Administratiekosten € 17,50 eenmalig 

 

Verder zijn de trainingen gratis. Je krijgt een T-shirt bij nieuw lidmaatschap. 

 

Opzegging lidmaatschap: 

Bij stoppen met badminton moet dit 1 maand vooraf aan het nieuwe kwartaal worden aangegeven. 

Voorbeeld: U wilt 1 April (2
e
 kwartaal) stoppen, dan moet u dit voor 1 Maart schriftelijk kenbaar maken. 

Als u dit 10 mrt. doet, bent u te laat en zal afschrijving van 2
e
 kwartaal nog plaats vinden. 

 

 

Het bestuur 
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