
 
Jaarvergadering 

Tegenwoordig houden we onze jaarvergadering op de laatste vrijdag van februari. Dat 
is nog net binnen de termijn - 6 maanden - die het bestuur heeft om verantwoording af 
te leggen over het afgesloten verenigingsjaar. BCL is met de komst van de WBTR (Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) wat preciezer geworden in het naleven van de 
wettelijke kaders waarbinnen een vereniging opereert. De persoonlijke aansprakelijkheid 
van bestuursleden zal hier mede debet aan zijn. 

 

ALV vorig jaar; ledenvergadering in ontspannen ambiance 

De komende ledenvergadering is dus op vrijdag 24 februari. Zoals gebruikelijk spelen 
we die avond korter. Na snel opruimen en douchen gaan we direct door naar de kantine. 
Het streven is dat Suzan om kwart voor tien de bijeenkomst opent. In grote kring nemen 
we er even de tijd voor om het afgelopen seizoen door te nemen. En vooral de voortgang 
van het huidige seizoen te bespreken. Wat loopt lekker en waar moeten we de zaak een 
beetje bijstellen? Natuurlijk komen ook alle procedurele kwesties aan bod. De financiële 
verantwoording, de nieuwe begroting, contributietarieven vaststellen. Mensen kiezen 
aan wie we de leiding van de club toevertrouwen. Leden benoemen in commissies en 
voor speciale uitvoeringstaken. En ditmaal ook het bijstellen van onze huishoudelijke 
regels. Wat inmiddels ook tot de procedure behoort: het rondje van de vereniging. Voor 
veel aanwezigen het opstapje naar een extra hapje en drankje. En na het sluiten van de 
vergadering zit de smaak er zo goed in dat meerdere rondjes volgen. Een ALV in de 
kantine heeft zo z’n prettige kanten. 

Nog drie te gaan 

Het derde weekend van februari is het gebeurd. Dan zijn alle wedstrijden gespeeld door 
de acht teams in de competitiepoule. Team BCL staat nu op de vijfde plek. Je zou kun-
nen zeggen: ‘koploper van het rechterrijtje’. Ons team speelt niet onverdienstelijk. Ze 
gaan ervoor en zitten op een winstpercentage van 40%. Zo speelden ze de laatste wed-
strijd vijf driesetters. Waarvan één uitputtingsslag: de heren-enkelpartij won Jos in de 
derde set met de eindstand 30-29. Voorwaar geen kattenpis. Hij is niet voor niks de 
eerste heer. Eén die graag wil winnen. Vooral in echte wedstrijden. Als het ergens om 
gaat. Al vanaf zijn vijftiende speelt Jos officiële wedstrijden. Jaarlijks veel toernooien en 
competitiewedstrijden. Aan wedstrijdritme dus geen gebrek. Dat kan het team goed ge-
bruiken. Want nieuwkomer Deveny – in 2022 lid geworden – heeft dit seizoen al direct 
de stap gezet naar de competitie. Dat betekent vooral leren omgaan met verlies. De 
eerste vier wedstrijden geen set gewonnen. Maar de laatste vier wedstrijden toch vier 
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sets binnengesleept (en samen met Suzan haar eerste partij gewonnen). Beetje bij 
beetje vooruit. Het team ligt nu op koers om zich te handhaven in de zevende divisie. 
Het moet wel raar lopen om nu nog onder de degradatielijn te zakken. Wie weet zit hier 
op termijn meer in het vat.  

Amelandweekend 

In 2022 hadden we weer een heel gezellig weekend. De sfeer was ontspannen, het weer 
was goed en we hebben ons uitstekend vermaakt. Daarom hebben we besloten om ook 
in 2023 het Ameland-Weekend te organiseren. Een weekend met verschillende facetten; 
sportiviteit, ontspanning en vooral heel veel gezelligheid. We hopen natuurlijk dat jij ook 
(weer) meegaat. 

We verblijven in kampeerboerderij De Boekanier (1.5 km vanaf de pier). Een locatie in 
een natuurgebied aan de rand van Nes. Het is 850 meter naar het centrum en 1,1 km 
naar de Sporthal (Jaap Klaassen Hal). Op zaterdag en zondag kun je daar badminton-
nen, van 10.00 tot 12.00. Een fiets huren is niet noodzakelijk maar geeft je wel meer 
mobiliteit om het eiland verder te verkennen. 

De kosten voor het weekend zijn € 77,50 p.p., exclusief de bootreis. Maar inclusief bad-
mintonnen, een avondmaaltijd op vrijdag, ontbijt en lunch op zaterdag en zondag, fris-
drank, chips en nootjes (ook ‘s avonds) en niet te vergeten lekkernijen voor tussendoor! 
Mocht je wel meewillen maar zie je af van badmintonnen, dan zijn de kosten € 70,- p.p. 
Opgave kan via WhatsApp (0643754553 Edwin van den Berg), via de groepsapp (Deel-
nemers Ameland 2023) of per mail (activiteiten@bclewenborg.nl). Je bijdrage kun je 
overmaken op rekeningnummer: NL82INGB0002122456 t.n.v. Badmintonclub Lewen-
borg onder vermelding van: Ameland 2023 en je eigen naam. 

 

Toernooien 

• 19e Steegden dubbel toernooi Appelscha 25 februari (aanmelden kan tot 15/02). 

• 20e Veteranen Toernooi Hoogezand 12 maart (info/opgave: www.bcsportief.nl). 

• Eelder dubbel- en mixtoernooi zaterdag 25 maart (aanmelden kan tot 17/03). 

• Hoog Spel Peize mixtoernooi zaterdag 1 april (info/opgave www.hoogspelpeize.nl). 

• Dauwtrappers mixtoernooi Leek zaterdag 27 mei (info/aanmelden bcleek.nl) 

De pen is doorgegeven aan …. 

De laatste keer dat de pen werd doorgegeven was de beurt aan Bo. Maar…, hij had niet 
voorzien dat veranderingen in zijn werksfeer een grote wissel zouden trekken op zijn tijd. 
Het lukt hem nu niet. Vandaar onze oproep: “Wie neemt de pen over?” 

 

Afzender Badmintonclub Lewenborg (BCL) 

Secretariaat 

Tel/WhatsApp: 0619967466 Mail: secretariaat@bclewenborg.nl 
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Verzendlijst 
De Nieuwsbrief gaat naar huidige en vroegere spelers. Wil je van de lijst af? Klik op afmelden om ons dit te laten weten. 
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