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Naar buiten?
De deur zit nog dicht. Maar buitenshuis gloort hoop. Daar mag je weer met z’n vieren
aan je conditie werken. Nog wel op anderhalve meter, maar toch. Het kan. Dus je zou
eventueel buitenbadminton kunnen spelen. Met z’n vieren. Wij beschikken wel over de
shuttles daarvoor. Zijn er speciaal voor gemaakt. Zwaarder, anders gestroomlijnd en
daardoor iets minder windgevoelig. Laat het ons weten als je hiervoor voelt. Bij voldoende belangstelling kunnen we dit wellicht faciliteren.
Naar binnen?
De deur zit nog dicht. Hoe lang nog? De persconferentie bracht deze week diverse versoepelingen. Maar de binnensport zat daar nog niet bij. Het wachten is nu op de volgende aanpassing van de maatregelen. Op 23 maart horen we of er in april al enige rek
begint te komen in de belemmeringen voor zaalsporters.
Competitiespelen in het nieuwe seizoen?
In januari beëindigde de badmintonbond de competitie vroegtijdig. Corona maakte het
uitspelen onmogelijk. In september start het seizoen met een nieuwe competitie. Veel
Nederlanders zullen dan zijn gevaccineerd. De gezondheidsrisico’s binnen sportzalen
zijn dan vele malen kleiner geworden. De kans is daarom groot dat het competitieprogramma ditmaal uitgespeeld kan worden.
We gaan proberen om weer een team op te stellen voor de competitie. Wil jij meespelen
in dat team? Geef je dan nu op. Opgeven kan tot en met zondag 4 april. Belangstelling?
Geef dit door aan het secretariaat.
Jos en Aletta gingen op bezoek bij…
Hilda en Wolter. Ken je ze nog? Al een tijdje niet meer gezien.

Eind februari deed Jos in de ALV de oproep om Hilda en Wolter een hart onder de riem
te steken. Vorig jaar moest hun kantine al een half jaar dicht. En 2021 is begonnen met
een sluiting die tot op de dag van vandaag voortduurt.
Jos’ geste kreeg alom steun. Edwin maakte een app-groep aan met kantinebezoekers
en al snel sijpelden de reacties binnen: ‘Ik doe mee. Ik ook. Ik ook hoor. Mag ik ook
meedoen? Kan ik er nog bij? Een kleine week later stonden Jos en Aletta bij Hilda en
Wolter met cadeautje op de stoep. Ze toonden zich zeer verrast. En blij.

Het duo is niet bij de pakken neer gaan zitten toen de boel op slot ging. Zij kregen zware
tijden te verwerken. Hilda trad in dienst bij de GGD en bestrijdt nu de Coronaduivel.
“Maar het is een baan leuk en gezellig maar niet met de passie die we voor onze eigen
toko hebben.” Wolter hield tot aan de tweede lockdown de kantine nog open en houdt
ondanks zijn pensionering de VOF nog in leven. Zo blijven ze in beeld om straks de
kantine weer open te mogen gooien. Hilda: “Ik kan mijn uren bij de GGD in overleg inplannen dus de vrijdagavond moet wel lukken! Hoop jullie heel snel weer te zien en weer
te kunnen proosten op de gezondheid van ons allen.”
Aan hen nu de taak de lekkernijen van Meinardi en de plaatselijke slager weg te werken.
Allemaal zien wij dit duo weer graag in ons midden. Liefst in de kantine. Met een hapje,
een drankje en een noest handwerkende gastvouw aan de toog.
Ledenvergadering
Gedwongen door de omstandigheden voor het eerst een Zoom-meeting. Onze ALV. De
vergadering was op vrijdag 26 februari. Je moest je van tevoren opgeven voor een inloglinkje. Vooraf had het bestuur in kleine kring een testje gedaan. Eerst werd Microsofts
Teams uitgeprobeerd. Toen Zoom. Die laatste voldeed beter en is het dus geworden.
Twintig leden hadden zich aangemeld. Tegen achten meldden zij zich vanuit hun huis-,
werk- of slaapkamer. Het vergaderscherm liep vol. Steeds meer gezichten. De één met
ronde tronie pontificaal voor de camera. Een ander in het schemerduister van een slecht
verlichte ruimte. Weer een ander met de blik heen en weer schietend tussen laptop,
mobieltje, tablet en kopje thee. Hier een was-rekje op de achtergrond. Daar een kale
muur. Diversiteit alom. Alhoewel…, de meeste kapsels waren gegroeid.
Suzan opende de meeting en loodste de ALV voortvarend door de agenda. Bij een paar
punten werd wat langer stilgestaan. Zoals onze financiële huishouding. Lukte het wel om
door deze crisis heen te komen? Moesten we ook huur betalen zonder de sportzalen te
gebruiken? Bleek allemaal mee te vallen. Het bestuur hield net zoals het vorige seizoen
de mogelijkheid open van een kleine compensatie. Bij de begroting voor het nieuwe seizoen kwam steun voor een kleine contributieverhoging vanwege prijsstijgingen.
Een ander punt waar discussie op los kwam was onze omgang met de privacywet. We
stonden even stil bij het publiceren van foto’s van spelers op de site en in de nieuwsbrief.
Hoe wegen wij daarin de belangen van de club en van de individuele leden? Het werd
een verhelderende uitwisseling van gedachtes.
Het idee om een vertrouwenspersoon te introduceren binnen de club kreeg ook de tongen los. Was dit nou wel nodig? Iedereen kan toch bij het bestuur terecht? We besloten
toch uit te gaan zoeken of we hiervoor een neutrale persoon kunnen vinden.
Aan het einde van de vergadering konden we stemmen op de kandidaten voor diverse
functies en posities. Daarvoor hadden we een digitaal hulpmiddel. De stemmen kwamen
anoniem binnen op een tablet bij de secretaris. De uitslag werd live in de vergadering
bekendgemaakt. Jan werd benoemd tot erelid. Het bestuur bestaat nu uit: Suzan, Jannie, Bennie, Edwin v.d. Berg en Jaap Bredenhoff. De kascommissie uit: Ronald en Harm.
En de reglementen-commissie uit: Ida, Johan en Bart van Wees. Kwart over negen hamerde Suzan onze eerste digitale ALV naar de clubannalen.
‘Pub’-quiz in plaats van badminton
Doe mee en geef je op. Zaterdagavond 27 maart gaat het gebeuren. De club-quiz. Een
recreatieve clubavond op digitale afstand. Na jouw opgave krijg je verdere informatie.
De organisatie is in handen van Edwin v.d. Berg en Willem Wiers.
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