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Amelandweekend 2019
Een wekker hoeft hij niet te zetten. Put staat al vele tientallen jaren te popelen om elke
dag weer zo vroeg mogelijk te begroeten. Zeker op de vrijdagochtend voor het Amelandweekend. De fietsdrager balanceert op de trekhaak. Even checken of het stalen ros goed
gezekerd staat in zijn beugels. En dan wegwezen. Naar Marina in Den Horn. Om half
negen immers vertrekken ze vandaar per tweewieler naar de veerboot in Holwerd. Dus
Put wil op tijd zijn. Acht uur die ochtend stuurt hij het erf op. Hondjes ter plekke in paniek,
geblaf, gepiep. Twee vrouwengezichten gluren in opperste verbazing vanachter de gordijnen naar hun oprit. “Hij is er al…..” Tja, had je van te voren kunnen weten.
Het trainen op Ameland is voor beiden niet genoeg. Ze willen meer meters maken. Je
kunt met bus of auto naar de boot. Je kunt ook via de kortste route met de fiets. En je
kunt de omweg pakken. Sturend langs kronkelige boomsingels. Lekker met tegenwind
over nieuwe fietspaden dwars door de weilanden. De geijkte routes mijden. Het wad
langs. Aan het begin van de middag fietsen ze het autodek op. Wel als laatste want dan
kan iemand anders zijn fiets niet meer tegen de jouwe plaatsen. Op naar Ameland.
De accommodatie waar ze heen gaan is bekend. Twee jaar eerder verbleef de badmintonploeg ook in de Boekanier. De kwartiermakers hebben de boel al geregeld. De boodschappen zijn gedaan. Het weekend is begonnen. Elk uur komen een paar nieuwe deelnemers het terras voor de keet oplopen. Aan het eind van de middag heeft een enkeling
al een gloedrode blos op het gelaat. Tegen zessen naar de Pizzeria. In kleine groepjes.
Dan krijg je geen probleem met het bestellen.
Hoe het verder gaat blijft hier onvermeld. Wat op Ameland gebeurt blijft op Ameland. De
deelnemers hadden goede zin. De organisatie was weer puik. Een minpuntje slechts:
warme douches bleken niet inbegrepen te zijn bij de sporthalhuur. Maar het was prachtig.
Het weer was uitstekend. Van der Beek en Put fietsten zondagmiddag weerom. Wind
schuin achter. Volgend jaar gaan we opnieuw. Voor de twintigste keer.

De badmintonkeuzes
In het voorjaar hebben we onze spelers geënquêteerd over de behoefte aan extra speelgelegenheid. Daar kwam uit dat een extra avond spelen in Engelbert op voldoende belangstelling kon rekenen. Onlangs zijn alle leden gevraagd op welke extra avonden zij
intekenen. Strippenkaartspelers zijn hier niet voor gevraagd. Zij zijn geregistreerd als
incidentele spelers op vrijdag. Op een vijftal spelers na heeft ieder gereageerd. Dit levert
het volgende beeld op bij het begin van dit seizoen.
Maandag: 11 spelers.
Donderdag: 13 spelers
Vrijdag: 56 spelers
Weekendcompetitie: 7 spelers.
We gaan dit badmintonseizoen van start met 50 leden, 8 spelers met een strippenkaart
en 4 spelers in hun proefperiode. Dit zijn minder spelers dan waarmee we de vorige twee
seizoenen begonnen. Gedurende het afgelopen seizoen stopten velen hun badmintonracket diep weg in het foedraal. Ruim twintig spelers verdwenen. Twee-derde daarvan
vanwege fysieke klachten of te druk met andere bezigheden. We hopen dat dit seizoen
een dergelijke exodus aan ons voorbij trekt.
Sportrecreade minder bezocht
We deden voor de tweede keer mee met de Sportrecreade in Ten Boer. De opkomst
was dit jaar minder. Een groepje van zes vrouwen was eropaf gekomen. Zij kregen een
korte introductie en de gelegenheid om een paar partijen te spelen. Vanwege een dubbele boeking moesten we met hen uitwijken naar de gymzaal. Laag plafond, touwen en
ringen als obstakels. Dus minder geschikt. Toch hebben ze zich goed vermaakt. Hopelijk
kunnen we volgend jaar wel weer gewoon in de sporthal terecht.
20 – 30 september Nationale Sportweek
In derde week van september start de Nationale Sportweek. Dit jaar krijgt die week een
langere duur. Tien dagen, van 20 tot 30 september. BCL houdt open huis op onze drie
speelavonden in de laatste week van september. Neem vrienden en familie mee. Ieder
is welkom. Het kost niks en kan een leuke ervaring zijn.
Geen belastingaanslag
De belastingdienst heeft ons vermoeden bevestigd. Er komt geen belastingaanslag. We
waren met 1.000 andere verenigingen uitverkoren om informatie aan te leveren over
onze club. Zoals het organisatiemodel van de vereniging, onze activiteiten, de inzet van
medewerkers, omvang van het ledenbestand, contributie en omzetcijfers en uiteraard de
jaarrekening. Het oordeel was dat er geen sprake is van belastingplicht voor loonheffingen en vennootschapsbelasting. Voor de omzetbelasting vallen we vooralsnog onder
de vrijstelling.
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. Meer
weten? Henkjan en Frans kunnen je er alles over vertellen.
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