
 
Ledenvergadering 

Elk jaar houden we een ledenvergadering. Soms meerdere keren. Maar in ieder geval 
één keer. Dan praten we met elkaar over de club. Onze club. Een groep gelijkgestem-
den. Allemaal sportievelingen die oh zo graag met elkaar badminton spelen. Bestuurders 
hebben we zelf gekozen. Het reilen en zeilen van de club aan hen toevertrouwd. We 
willen van ze horen hoe zij met onze club zijn omgesprongen. Welke successen vallen 
er te melden. Welke knelpunten spelen er. Hoe ziet het bestuur de toekomst van BCL. 
Welke concrete plannen heeft ze voor de korte en langere termijn. En wat vinden wij 
leden eigenlijk goed voor onze club? En wat vinden wij slecht? 

Zaken die we met elkaar doorpraten. Daarvoor gebruiken we de ledenvergadering. Vol-
gens onze statuten moet die uiterlijk in februari plaatsvinden. Een ronde-tafelbijeenkomst 
lukt nu niet. We weten allemaal hoe ingrijpend de fysieke beperkingen zijn waarmee we 
de pandemie bestrijden. Het zal een vergadering worden met hulp van het internet. Aan 
het eind van deze maand. De agenda is de deur uit. Er zit een verslag bij van het bestuur. 
We gaan dit nu voor het eerst doen op deze manier. Een Zoom-meeting. We zijn be-
nieuwd hoe dit verloopt. 

De vergadering is op vrijdagavond 26 februari en toegankelijk voor onze (aspirant-)leden 
en voor spelers met een strippenkaart. Wil je meedoen dan is vooraf opgeven noodza-
kelijk. Je ontvangt van ons een link waarmee je kunt deelnemen aan deze meeting. 

Deuren dicht? De paden op, de lanen in, vooruit met flinke pas …. 

De deur blijft nog een poosje dicht. Binnensport is nergens aan de orde. Geen sprake 
van. Kan wel tot de Pasen duren. Misschien dat dan een heel voorzichtig beginnetje 
gemaakt wordt. Eerst weer de kinderen. Later de jongeren. En wie weet ergens in mei 
de volwassenen? Tegelijk wordt de vrees voor een derde golf hoger. We weten het ge-
woon niet. Het Coronamonster neemt ons stevig in de tang. 

We vertrouwen het onze badmintonspelers toe dat zij zich ontworstelen aan die greep. 
Het zijn bij onze club vooral recreatieve sporters. Spelers in een fysiek gezelschapsspel. 
Waar je mekaar een kunstje flikt. Uithalen voor een smash en toch een dropje van je 
racket neer laten dwarrelen. Lachen als het lukt. Maar het is wel sport. Je moet echt je 
best doen om het die andere kant van het net moeilijk te maken. Veel bij onze vereniging 
die er zo inzitten. Voor de fun maar het moet ook iets voorstellen. Het lijf moet merken 
dat er dringend beroep op wordt gedaan. Zulke lieden blijven nu niet binnen hangen op 
de bank. Die gaan er op uit. Wandelen, fietsen, draven. Hebben sneeuwpret, hebben 
geschaatst. We komen ze tegen in en rondom Lewenborg. Al dan niet met hond of gezin. 
Met slee en gebreide muts. Met stevige stappers of rennend op nike-airs. Ga door. Ga 
vooral zo door. Straks moet je er weer staan. Met je racket op de baan. 
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Compensatie? 

Kunnen we nu weer een compensatie verwachten? Vorig seizoen kregen alle leden een 
beetje contributiegeld terug en een zomerlang gratis badminton in Kardinge en Ten Boer. 
Maar het bestuur kan er nog niets over zeggen. We kunnen nu geen badminton spelen 
maar onze kosten lopen wel door. Er is nog geen duidelijkheid over kwijtschelden van 
zaalhuur of over de omvang van andere compensatiemaatregelen. Misschien weten we 
dat pas aan het einde van het seizoen. In het slechtste geval loopt die onzekerheid door 
tot aan het einde van dit jaar.  

Het heeft wel alle aandacht bij het bestuur. En niet alleen daar. Vooral ook bij onze be-
langenbehartigers zoals de plaatselijke Sportkoepel, de nationale badmintonbond en de 
Nederlandse Sport Federatie. Zij hopen allen bij te dragen aan verzachting van het sport-
leed. 

‘Pub’-quiz in plaats van badminton 

We gaan deze maand eens kijken hoe het ons lukt om te ‘zoomen’. De ledenvergadering 
is ons eerste probeersel. Dat gaat natuurlijk lukken. Het is nieuw voor ons en dus zullen 
er aanloopproblemen zijn. Maar dat is niet erg. We krijgen het wel onder de knie. En dan 
kunnen we hier ook mee verder. Het bestuur heeft nu bedacht om op een zaterdagavond 
in maart een online quiz te houden. We hebben al eerder in clubverband vragenspelletjes 
gespeeld. De laatste keer dat we dit deden was in de kantine. Een soort pub-quiz. Gaan 
we nu online doen.  

Begin maart krijg je de uitnodiging. Zoals het er nu uitziet wordt het de laatste zaterdag 
in maart. Mooi moment om elkaar weer te zien. Al is het via een schermpje. Noteer vast 
in je agenda: 27 maart.  
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Verzendlijst 
De Nieuwsbrief zenden we naar onze huidige en vroegere 
spelers. Wil je van de lijst af?  
Klik dan op afmelden om ons dit te laten weten. 
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