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Maandag 26 augustus naar Ten Boer
We zijn voor de tweede keer bij de Sportrecreade Ten Boer. Een jaarlijkse happening
om de vele sportvormen op te snuiven die Ten Boer rijk is. Van half augustus tot half
september kun je gratis of voor een habbekrats een demonstratie bekijken, een introductie les volgen, een clinic beleven of gewoon even een kijkje nemen.

Ten Boer is (met de snelfietsroute) goed bereikbaar. Maandag 26 augustus is de (aanstaande) badmintonner welkom in de Tiggelhal. Onze club verzorgt daar eerst een korte
demonstratie (19:00 – 19:30 uur). Daarna volgt een recreatief toernooitje. Ervaren spelers en beginnelingen treffen elkaar eerst op eigen niveau. Vervolgens worden zij met
elkaar gemixt. De hoofdorganisator is de Sportrecreade. Daar moet je je aanmelden voor
deze avond. Onze vereniging zal op de avond zelf de organisatie op zich nemen.
Aanmelden doe je voor 24 augustus bij sportrecreade@gmail.com. Vermeld naam,
adres en telefoonnummer. Na deze datum is aanmelden alleen mogelijk op de dag zelf,
mits er nog plaats is. Meedoen kost 2 euro maar voor leden van BCL 1 euro.
Badmintonkeuze voor het nieuwe seizoen
Binnenkort krijgt ieder lid een mailtje waarin de keuzemogelijkheden staan opgenomen
voor het nieuwe seizoen. De basis is natuurlijk het spelen op de vrijdagse clubavond.
Maar er zijn meer keuzes zoals het spelen op maandag (Engelbert), dinsdag (Ten Boer)
en donderdag (Lewenborg).
In de maand augustus kunnen de leden kiezen. Kiezen voor één of meerdere keren per
week spelen. Als de keus gemaakt is wordt de hoogte van de contributie daarop aangepast. Bij aanvang van het seizoen kunnen dan de contributienota’s de deur uit.
Het is voor het eerst dat we zo te werk gaan. De leden hebben hiervoor gekozen op de
ALV van 1 maart. We zijn benieuwd met welke kinderziektes de introductie van dit
nieuwe contributiesysteem gepaard gaat. We zullen zien hoe dit allemaal uitpakt.
Nieuwe seizoen begint 1 september
De eerste pluim van seizoen 2019-2020 slaan wij op Ameland. Daar begint ons nieuwe
seizoen. In een sporthal waar we nog niet eerder waren (Nes) en met medespelers waarvan we sommigen alleen op Ameland tegenkomen. We spelen daar 31 augustus en 1
september. Maandag de tweede zijn we voor het eerst in Engelbert. Daar waren we nog

niet eerder. Tijdstip: 20:30 tot 22:00 uur. Op donderdag de vijfde beginnen de oefensessies voor de spelers op competitieniveau in Sporhal Lewenborg. En vrijdag de zesde is
onze eerste clubavond. Beide laatste avonden zoals gebruikelijk van 20 tot 22 uur.
In de septembermaand trapt sportief Nederland af met de Nationale Sportweek. Dit jaar
van 20 tot 30 september. BCL zal daar ook een rol in spelen. Daarover meer in onze
volgende nieuwsbrief.
Gesignaleerd
Onze trainer is gesignaleerd op het badmintonveld. Hij hanteerde daar alweer zijn racket.
Jan vertelde inmiddels een tweede operatie te hebben ondergaan. Er is nog een stent
bijgekomen. Snel na die ingreep voelde het alsof hij eindelijk lucht kreeg en meer energie
had. Voor zover hij de medici had begrepen mocht hij alles weer doen. Weliswaar met
mate en beleid. Maar de hartslag is prima en het lichaam lijkt wonderbaarlijk goed te
herstellen. Vandaar dat Jan weer meespeelt op zomerbadmintonavonden. Met tussendoor iets meer pauze dan voorheen gaat hem dat nu goed af. Hopelijk gaat zijn herstel
in dit tempo door en wordt hij binnenkort weer de oude. Liever gezegd; nog beter dan hij
voorheen was.
En het wordt een ….
Kim is onlangs iets wijzer geworden. “We weten inmiddels dat we een jongen krijgen dus
kan ik nu los met de baby kleren”. Haar gezin zit nu in een azuur gekleurde roes. Nog
twee maanden te gaan. Dan krijst het kereltje de wereld tegemoet. We zullen die kreet
‘en un momento dado’ in onze nieuwsbrief opnemen.
Amelandweekend: 30/08 t/m 01/09
Je kunt dit uitje gebruiken voor stevig trainen: twee ochtenden badminton, twee middagen fietsronde Ameland, twee avonden strandwandelen. Maar ook voor: een zilte bries
schurend op je huid aan de vloedlijn, wegdromen in Kooiduinen, hangen op de veranda
van ’t Strandhuys en toekijken hoe BCL-ers verhit Pictionary spelen. Het is ons om het
even; zowel het één als het ander. Uitsloven of relaxen. Sommigen combineren beide
mogelijkheden. Er zijn zelfs gasten voor wie dit nog niet genoeg is. Zij maken ook van
de heen en terugreis een sportieve onderneming. Nog meer kilometers op de fiets.

We slapen in De Boekanier. Gezellig in een duinpan aan de rand van Nes. Vanaf de
veerboot een wandeling van anderhalve kilometer. De sporthal waar we op zaterdag en
zondag een paar uurtjes spelen staat in ditzelfde dorp. Eveneens op loopafstand.
Het kost 65 euro. Dat is voor twee keer badmintonnen, twee keer ontbijt en lunch, één
avondmaaltijd op zaterdag, en verder frisdrank, wijn, bier, chips en nootjes. Overige kosten die je nog hebt: reiskosten, eventueel een avondmaaltijd op vrijdag en de kosten die
je gaat maken als je mocht bezwijken voor de plaatselijke verleidingen. Zoals daar zijn
het ijsje bij Sjoerd (1 euro) of de tandemsprong boven Ballum (199 euro).
Opgave bij Edwin: 0643754553, per email kan ook edwin.van.den.berg19@gmail.com.

Belastingcontrole
Elke sportclub kan belastingplichtig zijn. Het is niet zo dat een sportorganisatie belastingvrij opereert als in de statuten staat dat er geen winstoogmerk is. De Belastingdienst
gaat vanaf 2019 intensiever controleren of sportverenigingen belastingplichtig zijn. Ze is
nu een pilot gestart waarin ze duizend verenigingen benadert. Die clubs krijgen het verzoek om jaarcijfers en overige informatie aan te leveren. Daarmee krijgt de belastingdienst gegevens om een eerste oordeel te vellen over een eventuele belastingheffing.
BCL doet mee in deze pilotronde. Wij hebben onlangs onze gegevens aangeleverd. Op
basis van de toelichting bij het informatieverzoek van de belastingdienst concludeerden
we dat BCL niet voor een heffing in aanmerking komt. We zijn benieuwd of de belastingdienst hier ook zo over denkt.
Make-a-wish-toernooi 19 oktober
Dubbel toernooi voor zowel vrouwen als mannen. Opbrengst (20 euro per dubbel) gaat
naar Make A Wish. Zaterdag 19 oktober (09.15-17.00) in De Kalkwijck, Hoogezand.
Inschrijven bij hendrikhendriks@home.nl. De inschrijving sluit op 12 oktober 2019.
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