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Ledenvergadering 28 februari
Deze maand houden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Leden krijgen binnenkort een
uitnodiging per email toegezonden. De ALV houden we op 28 februari. Op die avond
stoppen we een half uurtje eerder met vrij spelen zodat we rond de klok van tien uur aan
de tafel kunnen zitten in de kantine. Niet alleen de leden zijn welkom. Ook de aspirantleden (spelers in de proefperiode) en de houders van een strippenkaart kunnen aanschuiven. Zij kunnen wel over alle punten meepraten maar hebben geen stemrecht tijdens deze vergadering.
Eén van de agendapunten is altijd het kiezen van nieuwe bestuursleden. De helft van
het bestuur treedt jaarlijks volgens een rooster af. Ditmaal de voorzitter en de secretaris.
In voorgaande gevallen waren zij herkiesbaar maar in dit geval ligt het anders. De secretaris (Bennie) is weer herkiesbaar maar de voorzitter (Johan) is niet meer herkiesbaar. Het bestuur roept daarom alle leden op om na te denken wie zich kandidaat wil
stellen voor deze functie. Als je belangstelling hebt of verdere informatie wilt klop dan
even bij Johan aan.
Een ander agendapunt dat steevast terugkeert is de financiële stand van zaken. Een
financieel verslag en een nieuwe begroting komen bij dat punt aan de orde. En daarbij
hoort het vaststellen van de tarieven voor het nieuwe seizoen.
Reserveer voor deze laatste vrijdag van de maand dus even wat extra tijd. Dan kun je
meepraten. Dan weet je hoe we ervoor staan en hoe we het nieuwe seizoen tegemoet
zullen treden.

Competitieverloop
Komend weekend is de laatste wedstrijd. Een thuiswedstrijd op zaterdagmiddag 8 februari. Ga kijken in Sporthal Europapark. De koploper komt op bezoek. De wedstrijd begint
om 2 uur. Alles over de competitie lees je via deze link.
Het resultaat van de maand januari was niet slecht. Een gelijkspel, een ongelukkig verlies en in de laatste wedstrijd een overwinning. We staan daardoor nog steeds op de
laatste plaats maar zijn in punten behoorlijk gestegen. Het team dat boven ons staat
heeft een gelijk aantal punten. Dus, in theorie nog van alles mogelijk.
Filmavond bij Van Wees
De CVWP (Commissie Van Wijze Personen (Alex W., Johan, Edwin v.d.B., Bart v.W.)
moet nu een keuze maken uit bijna twintig titels. Zelfs een oude klassieker als ‘Fanfare’
(Bert Haanstra 1958, nog in zwart-wit) prijkt op de lijst. Zoals het er nu uitziet valt de

filmavond ergens in maart. Wil je nog een beetje invloed uitoefenen op de filmkeuze
meng je dan tussen de stamtafelgasten op vrijdagavond.
Badminton Nederland ziet ledendaling
Onze bond (Badminton Nederland) wilde einde 2019 de afdracht van badmintonclubs
aan de bond fors verhogen. Een belangrijke reden hiervoor was het verminderde aantal
geregistreerde spelers. Door deze terugloop dragen clubs minder geld af aan de bond.
De bond zag de bui al hangen; ontslagen medewerkers, snijden in topsport of breedtesport, negatieve publiciteit. Maar het ontbrak aan draagvlak voor deze maatregel. De
bondsvergadering heeft nu besloten slechts een lichte verhoging toe te staan. Dit is voor
ons en veel andere clubs wel acceptabel. Met deze keuze voor een beperkter verhoogde
bijdrage is nog niet duidelijk of het bondskantoor ongeschonden overeind blijft. In ieder
geval gaat de bond heel scherp letten op inkomsten en uitgaven.
Een eerste maatregel betreft het controleren of alle clubs wel een eerlijke administratie
bijhouden. Alle leden van een club moeten bij de bond worden aangemeld. Er schijnen
clubs te zijn die zich hier onderuit wurmen. Dit met als enig doel om minder uitgaven te
hebben aan het bondskantoor. Nogal kortzichtig. Hiermee kijkt een club alleen naar haar
eigen korte-termijn belang. Bijvoorbeeld het kunnen stunten met lage contributietarieven.
Maar het ondermijnt de belangen van de badmintonsport in Nederland. Want daarvoor
functioneert onze bond. Als aanjager en ontwikkelaar, als trainer en coach, als competitiedrager en topsportbegeleider, als lobbyist en PR-bedrijver, als clubadviseur en pleitbezorger, als een vereniging die ademt en leeft voor de badmintonsport.
Maar de bond beseft dat er meer moet gebeuren. De oorzaak van terugloop komt niet
alleen door vermeende malversatie. Badmintonbestuurders spreken onderling wel degelijk over dalende ledenaantallen. Dertig jaar geleden beoefenden meer mensen de
badmintonsport. De concurrentie met andere sporten is nu veel groter. Daarom zet de
bond naast administratieve controle ook in op nieuwe initiatieven. Zoals specifieke speelvormen voor doelgroepen als kinderen, ouderen, gehandicapten. Zoals het verlagen van
(financiële) drempels voor kinderen en recreanten om aan opstap-competities mee te
doen. Zoals het bieden van hulpmiddelen aan
clubbestuurders om het vrijwilligersbeleid en de
promotie en werving op een hoger plan te brengen. Zoals het presenteren van vernieuwingen
als bijvoorbeeld Openluchtbadminton. De Badminton World Federation (BWF) was zozeer onder de indruk van de promotionele festivals
waarmee onze bond het ‘AirBadminton’ lanceerde. Badminton Nederland denkt erover om
dit in 2020 nog groter en krachtiger aan te pakken. Wie weet komt er dus een herhaling van het
winderige festijn op de Ossenmarkt.
Toernooien 2020
29 febr: Appelscha. Dames en herendubbel toernooi. Info/opgave: Steegdentoernooi.
1 mrt: Hoogezand. ‘Veteranen’ (30/35-plus) toernooi. Info/opgave: BC Sportief
15 mrt: Peize. Mixtoernooi. Info/opgave: Hoog Spel Peize
21 mrt: Eelde. Mix- en dubbeltoernooi (nu in de splinternieuwe Sporthal Groote Veen,
een extra reden om dit jaar mee te doen). Info/opgave: BC De Pluim
18 apr: Groningen Europapark. Open clubtoernooi in poules. Info/opgave: BC-GO!
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