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Februari, drie keer op zondag
Het afgelopen weekend was het weer raak. Opnieuw spelen op een zondag met een
bezoekje aan de kantine als toegift. Nog twee te gaan deze maand. Aanvang half twee.
We zijn ermee begonnen in januari. Gelijk al na afloop van de winterlockdown. Die eerste
keer liep de hal snel vol. Alle velden bezet. We wilden zo graag weer ons favoriete spelletje spelen. Glunderend naar binnen. Die QR-check? Geen punt. Leuk om mekaar weer
te zien. Waardering ook voor deze compensatiedagen.
Momenteel loopt de opkomst op zondag iets terug. ’t Is nu eenmaal een afwijkende dag.
Aanstaande zondag is het weer een korte speelmiddag van half twee tot drie uur. Maar
de laatste zondag van half twee tot half vijf. Twee keer zo lang. Dat komt door de badmintoncompetitie. Ons competitieteam moet dan een thuiswedstrijd spelen. Bij uitzondering in Lewenborg. Gebruikelijk spelen wij de thuiswedstrijden in Sportpark Europahal
maar die was niet beschikbaar. Lewenborg hadden we al gehuurd en konden we nog
verlengen. Voor deze wedstrijd staan twee velden ingeruimd voor de competitie. Wie
nog niet eerder ons competitieteam in actie heeft gezien; dit is je kans. Moedig hen aan.
Zullen ze nodig hebben want ze moeten tegen ‘de jonkies’ van Zuidhorn. Snelle gasten
die niet alleen de shuttle hard raken maar ook zichzelf over het veld katapulteren.
Op de overige zeven velden kunnen de BCL-spelers vrijuit spelen. Dus minder speelruimte. Daar staat tegenover dat zij in plaats van de oorspronkelijk gereserveerde anderhalf uur nu drie uur ter beschikking hebben. Dat is zo gek nog niet.

Nieuwe manier van leven?
Kuipers heeft gesproken. Het hoge woord is eruit. Niet alleen de besmettelijkheid van
het virus en de situatie in de gezondheidszorg zijn primair beleidsbepalend. Ook de sociale en maatschappelijke situatie zijn nu van eminent belang om beleidsmaatregelen op
te baseren. Daarmee wordt meer risico genomen voor de kwetsbare medemens. Maar
tegelijk meer plaats ingeruimd om de groei van mentale kwetsbaarheden in de gemeenschap te voorkomen.
Nederland keert grotendeels terug naar een open samenleving. Vermoedelijk met een
blijvend beeld van mondkapjes in het openbare leven, meer de boks dan de open hand
en minder opzichtige zoenen op de wang. Nog even de QR-controle gebruiken. Maar we
mogen weer onbeperkt sporten en plezier hebben. Na afloop in de kantine wist-je-datjes
met elkaar uitwisselen. Het leven vieren dat ons lief is.

Jaarvergadering op 25 februari
Het bestuur heeft besloten om de ALV op de 25 e februari als een gewone vergadering
te organiseren in de kantine. Vorig jaar was het – nog midden in de lockdown – een
zoommeeting, nu kan het weer in de kantine. Misschien nog een beetje passen en meten. Maar elkaar weer gewoon aan kunnen kijken. Het moet kunnen.
Op de agenda de gebruikelijke punten. Zoals het rapport van de kascommissie. Het verslag van het bestuur over de voortgang in de club. De stand van zaken in onze financiële
huishouding. De hoogte van de contributie in het nieuwe seizoen. En nieuwe plannen
binnen de club. Ook drie opmerkelijke punten: statuten, veilig en plezierig spelen en de
bestuursverkiezing.
De statuten moeten herschreven worden. In 2021 is de wetgeving veranderd waar elke
sportclub aan moet voldoen. Een jaar geleden heeft de ALV daar een speciale commissie mee aan het werkt gezet. Die commissie heeft nieuwe statuten ontworpen en gaat
die op de ALV toelichten.
Veilig en plezierig spelen heeft alles te maken met de tijdgeest. Hufterig gedrag, racistische uitingen, ongewenst seksueel contact, pesterijen, bedreigingen; het vult de voorpagina’s. De maatschappelijke weerzin tegen deze tendens groeit. BCL wil meesurfen
op die tegengolf. Laten merken dat wij niet gediend zijn van grensoverschrijdend gedrag.
Eerder zeiden we tegen mekaar ‘ik merk daar niets van’, ‘bij ons loopt dat zo’n vaart niet’.
Maar dat is niet genoeg. We willen uitstralen dat je bij ons veilig bent en met plezier kunt
spelen. Daar willen we structureel aan werken en met de leden bespreken hoe we dat
kunnen bereiken. Of beter gezegd; hoe we dat actief blijven verbeteren.
En ditmaal ook noemenswaardig: bij het bestuur treden tegelijk twee van de drie lang
zittende bestuurders af. Eén blijft dus zitten op het pluche. Die zetel lijkt wel ingesmeerd
met tweecomponentenlijm. Toch niet gezond? Maar twee houden het dus voor gezien.
’t Is mooi geweest. Edwin zit erin vanaf 2011 en Jannie vanaf 2010. Elf en twaalf jaren
waarvoor de club zeer dankbaar is. Tijd voor verse krachten. Leden waarmee het bestuur
voorop kan gaan om de club naar het vijftig jarig bestaan te loodsen in 2025. Naast de
drie gebruikelijke bestuursfuncties – voorzitter, secretaris, penningmeester – zijn nog
drie portefeuilles te vergeven. De posten: badmintonzaken, activiteiten en communicatie.
Leden die belangstelling hebben kunnen zich melden bij de secretaris.
Hoppa!
Knal, smash en een oerkreet ter bevestiging. Het is onderhand alweer de vierde zondag
dat er gespeeld wordt in de sporthal in Lewenborg en dit schijnt goed te bevallen gezien
de opkomst. In het kader van positiviteit moet dan ook gezegd worden dat we aan Corona, ondanks alle vervelende dingen, tijdelijk iets leuks hebben overgehouden: een extra speeldag. Aan de andere kant van de hal hoor ik Edwin zijn befaamde: "HATSA!"
roepen. Eigenlijk wel grappig hoe los we staan van de huidige crisis als de shuttle rond
gemept wordt. Geen mondkapjes, volledige focus en het maakt niet uit welk veldje je ook
in de gaten houdt, overal wordt wel wat geroepen: “LOS, JIJ, JA, TOE TOE TOE!”
Ik word gevraagd of ik mee wil spelen en stem toe. Was het me maar niet opgevallen
dat iedereen wel iets roept. De shuttle komt scherp en ik duik al schreeuwend:
"HOPPA!". Ik begin stiekem te lachen. De rally gaat door terwijl ik opkrabbel en ik realiseer me hoe fijn het is dat we weer kunnen sporten bij onze gezellige (en als je er op
gaat letten, luidruchtige) club.
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