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De Sjuttel 
40ste  jaargang, nr. 1 
Maart  2015 
 
Beste sportvrienden, 
 
Hierbij de ALV Sjuttel van 2015. 
Lees hem goed door voordat het ALV is. 
 
Tanja Lieshout 
 
 
Verschijningsdatum  
Volgende Sjuttel 
juli 2016 
 
Heb je kopij? 
 
Kopij voor de volgende Sjuttel kun je bij een 
van de redactieleden inleveren: 
 
Voor 25 mei 2016 
 
Suggesties? 
 
Heb je suggesties om de Sjuttel nog mooier 
of nog beter te maken? Geef ze door aan 
een van de redactieleden. We zijn er blij 
mee. 
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De website van Badmintonclub Oirschot is  
te bezoeken op: 
 

www.bcoirschot.nl 
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Uitnodiging tot het bijwonen van: 
 
Algemene ledenvergadering 2015 
 
 
Datum  :   Woensdag 6 april 2016 
Aanvang :   20.00 uur 
Locatie :   Sportcentrum de Kemmer 
 
 
Agenda: 
 

1. Opening door de voorzitter 
  

2. Mededelingen van de Voorzitter 
 

3. Jaarverslag Secretaris 
 

4. Jaarverslag Technische Commissie 
 

5. Jaarverslag Jeugdcommissie 
 

6. Jaarverslag Recreatieleider 
 

7. Jaarverslag Badminton Overdag 
 

8. Jaarverslag PR/Clubblad 
 

9. Verslag Penningmeester en Kascommissie / Begroting 2016 
 

10. Decharge Penningmeester en Kascommissie / verkiezing kascommissie 
 

11. Bestuursverkiezingen 
Volgens rooster zijn Frans en Beppie herkiesbaar. De leden hebben het recht 
tegenkandidaten te stellen. De namen van de tegenkandidaten dienen met 
een lijst van handtekeningen van tenminste vijf leden die de betrokken 
kandidaat steunen, minimaal 48 uur voor aanvang van de ALV van 6 april 
2016 te worden ingediend bij de secretaris.  
 

12. Instellen activiteiten commissie 
 

13. Rondvraag 
 

14. Sluiting 
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N O T U L E N       ALV 2014       B A D M I N T O N 
 
Aanwezig 
bestuur:  
(7)           
 

 
Sylvia van Overbeek, Frans (Cis) van Seggelen, Laura van den Aker, 
Tanja Lieshout, Nel Beekmans, Bregje van Kollenburg, Beppie van der 
Beek 
 

Aanwezig 
spelers: 
(23) 

Rene Creutzburg, Elly Jansen, Peer van Lieshout, Jos Klein Breteler, Annemarieke van Dooren, Ruud van 
Herk, Bette Tholen, Mieke Mattheeuwse,  
Marieke Duif, Jeroen Duif, Deep van Brakel, Raf van Diesen, Hans Engels,  
Ros van Gestel, Sabine van Geenen, Sjoerd van Poppel, Joke van de Schoot, Sabine Robben, Lotte van de 
Loo, Joris v.d. Boom, Bouke Meeuwis, Frank Vorstenbosch, José Hems 

  
Betreft:  Verslag van de ALV vergadering van het Bestuur van de Badminton op  

Woensdag 1 april 2015 in de Kemmer, duurde 34 minuten 
 
 
Notulen vorige vergadering: 
Geen bijzonderheden 
 
Jaarverslagen van de Voorzitter/Secretaris/Recreanten/Competitie/BOV/Jeugd 
Geen bijzonderheden. 
 
Sjuttel digitaal 
Hans Engels wordt hartelijk bedankt voor alle jaren dat hij de Sjuttel voor ons in elkaar gezet. 
Het bestuur is nu op zoek naar een vervanger die de digitalen Sjuttel wil gaan 
verzorgen. 
 
Verslag penningmeester en Kascommissie/Begroting 2015 
In 2014 waren de opbrengsten 21.140,49 euro. De totale kosten bedroegen 19.807,-- euro. 
Doordat er minder is uitgegeven dan begroot, komen we op een overschot  van 1.333,49 euro. 
Het eigen vermogen is nu gestegen tot een totaalbedrag van 4.626,10 euro. 
 
Op verzoek van de kascommissie 2013 hebben we kritisch gekeken naar de zaalhuur. 
Dat heeft goed gewerkt, deze kosten zijn behoorlijk gedaald.  
We hebben ook minder uitgegeven aan Materiaal. 
 
Adviezen van de kascommissie 2014: 
*Het overzicht is duidelijker als de Sociale kosten worden gedifferencieerd naar de  drie  
doelgroepen: competitie recreanten jeugd 
*Het zou goed zijn om meer uit te geven aan Materiaal: voldoende kwalitatief goede shuttles, 
opbergmogelijkheden van de clubspullen verbeteren. 
*Wees niet te zuinig met de zaalhuur, regelmatig moest er plots een baan bij gehuurd worden. 
*Bespreek het contributieverschil tussen de leden. Leden van woensdagavond mogen ook op 
woensdagmorgen en vrijdagavond spelen. Zij betalen 140 euro per jaar. De leden die op 
woensdagochtend of op vrijdagvond spelen, betalen 100 euro. 
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Begroting 2016: 
Zoals nu begroot teren we 318,50 euro in op ons eigen vermogen. 
 
Suggestie Sabine: 
Laat de eigen bedrage aan een sociale activiteit vervallen waardoor ons eigen vermogen daalt. 
Suggestie Hans Engels:  
Geef meer geld uit aan PR en Marketing. 
 
Hans Engels heeft clinics op scholen moeten cancellen, omdat er niemand in de gelegenheid 
was om samen met hem de scholen te bezoeken.  
José zal een overzicht met clinic-data op het prikbord hangen, zodat iemand kan reageren die 
Hans kan helpen om de kinderen enthousiast te maken voor de badminton. 
 
Subsidiebeleid gemeente: 
Het is onduidelijk waar de gemeente haar subsidiebeleid voor de komende jaren op baseert. 
Cis neemt contact op met de gemeente om duidelijkheid te krijgen. 
 
Contributie:  
blijft ook dit jaar gelijk.  
 
Aanstellen nieuwe kascommmissie: 
Ruud van Herk 
Joke van de Schoot 
 
Bestuursverkiezing 
Sylvia en Laura willen aanblijven als bestuurslid. Werden met algemene stemmen herkozen.  
 
40-jarig jubileum 
Tijdens de feestavond hebben we een aantal mensen gehuldigd vanwege hun lidmaatschap 
van vele jaren. José Hems , Joke van de Schoot en Jos KB waren toen niet aanwezig, zij 
kregen alsnog hun oorkonde.  
 
Activiteitencommissie 
Wie o wie wil zitting nemen in de activiteitencommissie?  
Helaas meldt op dit moment niemand zich aan. 
 
Rondvraag 
 
Vraag van José: 
Kunnen de mails die rondgestuurd worden als hardkopie op de prikborden gehangen worden? 
Sommige mensen doen minder met hun computers, missen soms bepaalde mails. 
 
Het bestuur zal de vragen en opmerkingen tijdens de volgende bestuursvergadering 
bespreken.  
 
ALV  2015 zal gehouden worden op 6 april 2016. 
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De Voorzitter 
 
 
Beste leden, 
 
Deze Sjuttel staat weer in het teken van de Algemene Leden Vergadering, ook wel ALV 
genaamd. In de Sjuttel vindt u de jaarstukken van de verschillende bestuursleden. Lees de 
stukken door, heeft u vragen dan kunt u die stellen tijdens de ALV. Dit jaar wordt deze 
gehouden op woensdagavond 6 april van 20.00 tot +/- 20.30 uur.  
 
Het nieuwe jaar begint met goede voornemens, zoals gezonder eten, stoppen met roken, 
meer bewegen etc. Het goede voornemen binnen onze club kan worden 'Ik help bij het 
opzetten/opruimen van de banen.' Vaak zijn het dezelfde personen die steeds de banen 
opzetten en ook weer afbreken. We zijn met genoeg leden dat dit niet nodig is. Help elkaar!  
 
De technische commissie is uitgebreid met twee personen, Cees Stofmeel en Rene 
Creutzburg. Samen met Laura van de Aker zijn zij verantwoordelijk voor de teamindeling van 
de competitie en jeugdcompetitie. Ook hebben zij een bijdrage in beleidsadvies, trainingen, 
doorgroei van de jeugd en organisatie.  
 
Het Sjuffelen is voor veel leden een leuke variatie voor het spelen van wedstrijden. We horen 
veel positieve geluiden hierover ook merken we dat het tijdens het Sjuffelen drukker is dan 
op andere woensdagavonden. Als bestuur hebben we besloten dat we na de laatste training, 
twee keer in de maand gaan Sjuffelen. In februari tot juli gaan we op de eerste en derde 
woensdag van de maand Sjuffelen. Het zal ook wat willekeuriger gaan, we doen de foto's 
van de leden die aanwezig zijn in een bak. Per baan pakken we vier foto's uit de bak, deze 
vier spelers spelen dan een wedstrijd van 20 minuten. Na twintig minuten herhalen we de 
procedure en speel je weer met anderen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sylvia van Overbeek 
Voorzitter  
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De Penningmeester  
 
Jaarverslag Penningmeester 2015 
Kom naar de algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 6 april om 20:00 uur in de 
sporthal (meteen bij de ingang rechts), zeker als je een mening hebt over alles wat met geld 
te maken heeft. 
Tegen die tijd is de jaarrekening en balans opgemaakt. Die details plaatsen we niet in het 
clubblad maar deze zijn ter inzage op de ALV. 
De zaken die in 2015 een rol hebben gespeeld zijn: 

- Het subsidiebeleid van de gemeente is aangepast. In 2015 hebben we nog net 
zoveel ontvangen als daarvoor maar in 2016 zal dat 10% minder zijn. 

- De samenwerking met de sporthal exploitatie door JDT management Support & 
Mediation BV (beter bekend als Jan van Rooy) was aanvankelijk nog erg wennen aan 
elkaar maar inmiddels heeft ook dat zijn weg gevonden. Wel zien we, zoals verwacht, 
dat de maximale prijsstijging wordt doorgevoerd. 

- Ook bij de bond zijn de prijzen weer iets gestegen t.o.v. 2014 en zullen in 2016 nog 
verder stijgen. Daarnaast heeft de bond een extra contributie gevorderd om de 
badmintonsport een extra ‘boost’ te geven. Dit hebben we gelukkig kunnen opvangen 
zonder contributiegevolgen voor de leden. 

- De invoering van IBAN rekeningnummers vergt helaas wel steeds extra aandacht. 
Ondanks zorgvuldige en zelfs correcte afhandeling, leidt dat toch, meer dan 
voorheen, tot storneringen van contributies en het extra werk om dan alsnog contant 
de contributie te innen. 

Ruud van Herk (vorig jaar ook al) en Joke van de Schoot hebben zich beschikbaar gesteld 
om de cijfers over 2015 te controleren en hun bevindingen hoor je ook tijdens de ALV. 
Wil jij wel eens meemaken hoe de club financieel overeind blijft? Meld je dan voor de 
kascommissie van volgend jaar maart en zie van dichtbij of en hoe we de zaak op orde 
hebben. 
Qua ledental zijn we in 2015 redelijk stabiel gebleven. Wel meer nieuwe aanmeldingen dan 
in 2014 maar helaas ook meer afmeldingen. 
 
 1 januari Afgemeld Nieuwe leden 31 december 
Totaal 108 21 19 106 
Jeugd 25 9 8 24 
Woensdagochtend 33 4 2 31 
Woensdagavond 42 7 9 44 
Vrijdagavond 5 1 0 4 
Rustend lid 3 0 0 3 
 
Frans van Seggelen (Cis) 
Penningmeester badmintonclub Oirschot 
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De Secretaris 
 
Gedurende het kalenderjaar 2015 kwam het bestuur van Badmintonclub Oirschot vijf keer in 
een bestuursvergadering bij elkaar om de lopende zaken te bespreken.  
 
In april 2015 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden waarbij Sylvia van Overbeek 
en Laura van den Aker aftredend waren als bestuursleden.  
Zij hebben besloten aan te blijven en dat werd met applaus toegejuicht.  
 
De samenstelling van het bestuur is in 2015 als volgt geweest: 
Sylvia van Overbeek   - Voorzitter 
Frans (Cis) van Seggelen - Penningmeester 
Beppie van der Beek  - Secretaris 
Laura van den Aker  - Technische zaken en Competitie 
Bregje van Kollenburg - Jeugdzaken 
Nel Beekmans  - Woensdagmorgen 
Tanja Lieshout  - Recreanten zaken 
 
Contributies 
De contributies voor 2015 werden voor jaarbetalers vastgesteld op: 
Senioren competitie    € 156  per jaar € 40 per kwartaal 
Recreanten woensdagavond   € 136  per jaar € 35 per kwartaal 
Recreanten vrijdagavond   € 96  per jaar   € 25 per kwartaal 
Recreanten woensdagochtend  € 96  per jaar  € 25 per kwartaal 
Jeugd       € 96  per jaar  € 25 per kwartaal 
 
De contributie is voor alle leden inclusief de bondsbijdrage.   
Bij kwartaalbetaling betaal je netto € 4,- per jaar extra.  
De incasso voor jaarbetaling vindt plaats eind januari voor heel het kalenderjaar. 
Kwartaalbetaling vindt plaats in vier afzonderlijke incasso’s per eind januari, eind april, eind 
augustus (één maand later i.v.m. vakanties) en eind oktober. 

 
 

Beppie van Beek
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De Midweek competitie  
 
Afgelopen seizoen hadden we weer 3 teams die competitie speelden.  
Het eerste en tweede team in de vierde klasse en het derde team in de vijfde klasse. 
 
Wij spelen nog door tot eind mei/begin juni. Op het moment doen de teams het heel goed. 
Het eerste team staat voorlopig 2e maar moet nog 6 wedstrijden spelen 
Het tweede team staat voorlopig 2e maar moet nog 6 wedstrijden spelen 
Het derde team staat voorlopig 3e  en moet nog 2 wedstrijden spelen 
 
Volgens mij zit ieder team in de goede klasse en spelen ze leuke wedstrijden en daar gaat 
het om in de midweekcompetitie, plezier en prestatie. 
 
Iedereen heeft zich in februari weer op kunnen geven voor volgend seizoen en in ieder geval 
deze 3 teams doen volgend seizoen ook weer mee. 
 
Mocht je niet in een team willen spelen maar wel af en toe in willen vallen, dan horen we dat 
ook graag. De eerste hebben zich al hiervoor gemeld. 
 
Ik roep iedereen op om weer gezellig te komen spelen op de woensdag of vrijdag, je 
medespelers vinden het ook leuk als er veel verschillende mensen zijn. Hoe meer zielen hoe 
meer vreugde. 
 
We zien je weer graag in de sporthal. 
 
Tanja Lieshout 
Midweek Competitieleider 
 
 
Badminton Overdag 
 
Het aantal leden is dit seizoen vrij stabiel gebleven, een lid heeft zich afgemeld, maar er is er 
ook weer een bij gekomen. Op dit moment zijn er 32 leden die overdag spelen. 
 
We spelen iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur met uitloop naar 11.00 uur, maar 
er is altijd al een groepje die heel fanatiek zijn en al om 8.30 beginnen, want Cees zorgt er 
altijd voor dat de netten om half negen opstaan. 
 
Er worden altijd dubbel en mix partijen gespeeld, een heel enkele keer een enkel spel. 
Ook zijn er dit seizoen weer verschillende toernooien georganiseerd en zoals altijd dubbel en 
mix, dit gebeurt altijd met een inschrijfformulier zodat er van tevoren een indeling kan worden 
gemaakt en dit gebeurd dan meestal op sterkte zodat iedereen lekkere partijen kan spelen. 
Bij elk toernooi horen natuurlijk prijsjes, soms voor de winnaars van elke poule en soms wel 
via loting. Ook is er na elk toernooi koffie met gebak, dan trakteren diegenen die in die 
periode jarig zijn geweest. en mocht het een speciale verjaardag zijn b.v 50 of 65 of 75 dan 
wordt er altijd gezorgd voor een bloemetje. 
 
Onze jaarlijkse fietstocht was dit jaar naar wijnproeverij Koningsbosch op de Liempdsedijk 
waar we gastvrij werden ontvangen met koffie of thee en eigen gemaakt gebak, daarna 
kregen we uitleg over de wijnen die hij maakte en moest er natuurlijk geproefd worden, 
het  was al met al een heel gezellige morgen geweest. 
 
Nel Beekmans, Badminton Overdag.  
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Technische Commissie  
 
Jaarverslag technische zaken: 
 
In het seizoen 2015-2016 hebben we deelgenomen aan de competitie met 3 
seniorenteams en 2 jeugdteams. Zij hebben allen met veel plezier gespeeld en 
hebben gestreden voor het kampioenschap. Hieronder de uitslagen: 
 
1e team:  7e plaats 
2e team:  2e plaats 
3e team:  6e plaats 
U15:   5e plaats 
U13:  6e plaats 
 
Team 1 had een moeilijk jaar, maar zij hebben niks ruim verloren. Alles was net wel 
of net niet. Maar toch net verloren. 
 
Team 2 was een gezellig team wat echt voor het kampioenschap ging. Ze stonden 
heel lang bovenaan, maar werden net op het laatste ingehaald. 
 
Team 3 was een samengesteld team. Het team begon met Ben Aarts, Frank 
Vorstenbosch, Lotte van de Loo en Laura Vonk. Ben raakte al snel geblesseerd en 
kon de rest van het seizoen niet meer meedoen. Ook Frank raakte nog geblesseerd 
tussentijds waardoor ze veel invallers nodig hadden. Toch nog verschillende partijen 
weten te winnen. 
 
U15 begon met een blessure van Ties Mommersteeg. Maik van de Sande heeft dit 
prima opgevangen en heeft de rest van het seizoen ook nog meegedaan. Ze hebben 
verschillende partijen kunnen winnen. 
 
U13 heeft voor het eerst geproefd aan de competitie. Ze hebben prima gespeeld en 
ook nog wat partijtjes weten te winnen. Een goed eerste jaar competitie waarbij ze 
veel opgestoken hebben. 
 
Verder staan er nog wat toernooien gepland. 
2-9-16-23-30 maart : Enkeltoernooi 
13 april:   Vriendentoernooi 
18 mei:   Mixtoernooi 
8 juni:    Dubbeltoernooi 
DOE ALLEN WEER MEE!!  
 
De opzet van het enkeltoernooi is anders, nu kan iedereen meedoen, omdat het 
langer uitgespreid is. Andere jaren waren er mensen die het of teveel vonden om 
zoveel enkels te spelen op 2 avonden of mensen konden 1 avond niet. We hopen dat 
er nu veel inschrijvingen komen. 
 
Afgelopen jaar hadden we een nieuwe trainer genaamd Cees Stofmeel. We moesten 
afscheid nemen van Emile van de Zanden. Hij had andere bezigheden. We krijgen 
nu 3x in de maand training. Heel de groep van 20.30 - 21.30 uur. In het begin waren 
we met 5 banen, dat was echt teveel. Maar wel super dat er zoveel willen trainen. 
langzaamaan werd dat minder, maar nog steeds wel goed bezocht.  
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Verder wil ik nog even benoemen dat we 2 leden hebben aangetrokken om de 
technische commissie te ondersteunen, en wel Rene Creutzburg en Cees Stofmeel. 
Zij helpen bij het maken van de teamindeling van de competities, de toekomst van de 
jeugd en het beleid van de club. Mocht je vragen hebben hierover, kan je altijd bij mij 
terecht…. 
 
Rest mij nogmaals een verzoek te doen aan alle spelers om zoveel mogelijk je 
handen uit de mouwen te steken bij het opzetten en afbreken van de netten. Vele 
handen maken licht werk. Ook zorgen we er voor dat de telmappen weer in orde zijn 
voor het nieuwe seizoen, zorg er alsjeblieft met z’n allen voor dat deze heel blijven.  
 
Iedereen bedankt voor weer een leuk competitieseizoen! 
 
Groetjes Laura van de Aker 
Technische Commissie  
 
 
De Jeugd:  
 
Jaarverslag van de jeugd 
 
We kunnen terug kijken op een goed seizoen. Trainster Dittie is weer vol enthousiasme 
begonnen aan het nieuwe seizoen. 
Helaas is Sjoerd van Poppel na vorig seizoen gestopt met de jeugdbegeleiding. Sjoerd 
bedankt voor je jarenlange inzet als jeugdbegeleider! 
 
De jeugdbegeleiders groep was hierdoor te klein en we zijn op zoek gegaan naar nieuwe 
begeleiders. De jeugdbegeleiders groep is nu uitgebreid met 4 begeleiders: Lotte van de Loo 
(1e groep), René Creutzburg (2e groep), Patricia van Beers (2e groep) en Sylvie Roozen. We 
zijn super blij met deze nieuwe aanwinsten!  
Vanaf volgend badminton seizoen stoppen er 2 jeugdbegeleiders. Giel Peeters en ik.  
Het aantal jeugdleden is ongeveer gelijk gebleven. Er zijn een aantal afmeldingen geweest 
maar gelukkig hebben zich ook nieuwe leden aangemeld. 
 
Ook dit jaar hebben we weer een aantal activiteiten georganiseerd. Er waren weer de 
bekende activiteiten/toernooien: enkeltoernooi, ouder/kind toernooi, interne competitie, 
carnavals badminton en vriendjes en vriendinnetjes toernooi. 
En natuurlijk, niet te vergeten, een succesvol piratenkamp! Iedereen kwam als piraat 
verkleed naar het kamp. Er was meteen een piraten sfeer. Er werd flink gestreden bij de 
verschillende spelletjes door de 3 teams voor het vinden van de schatkaart. 
We zijn alweer volop bezig met de voorbereidingen van het aankomend kamp (1-2-3 april 
2016). 
 
Dit jaar hebben we voor het eerst een vriendjes-training gehad. Iedereen mocht een vriendje 
of vriendinnetje meenemen en meedoen met de training van Dittie. Er waren heel veel 
enthousiaste vriendjes en vriendinnetjes meegekomen. Super leuk, alle banen waren bezet! 
In januari hebben we een uitwisseling gehad met Son en Breugel in de Kemmer. Het was 
een zeer leuke avond en iedereen was enthousiast over de uitwisseling. Op vrijdag 17 juni 
staat de uitwisseling gepland in Son en Breugel. 
 
Bregje van Kollenburg, Jeugd commissie 
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Carnavals badminton van groep 1 en 2 

 

 
 

Geslaagde uitwisseling met Son en Breugel. 
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De Trainer, Cees Stofmeel:  
 
 
Beste Badminton spelers,  
 
Alweer een Leerjaar voorbij. Het was voor mij een moeilijke start omdat het al 15 jaar 
geleden was dat ik les had gegeven. In zoveel jaar is er toch wel veel veranderd in de 
badmintonwereld. De techniek en de tactiek zijn veel uitgebreider geworden. Maar na een 
paar lessen ben ik er toch in geslaagd er weer in te komen.  
 
Leuk dat er zoveel mensen zijn die les willen hebben. Zowel voor jezelf als natuurlijk ook om 
het niveau van de club te verbeteren. Ik vind het belangrijk dat er gemotiveerde leden zijn. 
Dat de mensen luisteren naar hun trainer, de aangeboden informatie accepteren en deze tot 
uitvoering brengen. Ik hoop dat de Leden van de lessen geleerd hebben. Als je niveau 
omhoog gaat, krijg je langere Rally’s waardoor het spel nog leuker wordt!!  
 
Als trainer kun je nu een evaluatie maken voor de toekomst van de club en kun je het niveau 
van de spelers opkrikken. Belangrijke zaken zoals: Grip, diverse Slagen, Voetenwerk, e.d. 
zullen nog bij veel leden aangescherpt moeten worden.  
Dat heeft meer tijd en lessen nodig.  
 
Ik vond het fijn om met jullie samen te werken. 
 
Hopelijk tot de volgende lessen. 
 
Omdat ik geen Toptrainer ben, heb ik steun gehad van René. Waarvoor mijn dank. 
 
Ik wens jullie veel Badminton plezier,   
 
 
Cees Stofmeel 
Trainer woensdagavond 
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2e editie van het 
Oirschots KBL toernooi 

 
Wat:   Badminton team toernooi 

 
Waar:   Sporthal de Kemmer. Bloemendaal 5, Oirschot 

 
Wanneer:   zondag 6 maart 2016 van 9:00 tot 18.00 

 
Wie:   Team bestaat uit minimaal 2 dames en 2 heren. 

 
Poulesysteem:   2 gemengde dubbels, 1 heren dubbel en 1 dames dubbel 

 
 

GEGARANDEERD HELE DAG SPELEN!!!! 
 
 
 

 
 
We hebben goed nieuws! Het KBL toernooi zit helemaal VOL. We hopen 18 teams te mogen 
verwelkomen op 6 maart. 
Als je niet meedoet, kom dan vooral onze spelers aanmoedigen… 
TOT DAN. 
 
Groetjes, Laura en Bregje 
Organisatie KBL toernooi 
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DE BURGEMEESTER    oud brabant

DE WOUDGALM    ‘t vrijthof    la couronne

de meulen    ‘t zand    de bonte os  de 3 cronen

de beurs    vingerhoeds  de verwennerij

  RS12  de nachtegaal   palacio

WELKOM IN GASTVRIJ OIRSCHOT

A
2

2

3

3

4

4

5

5

gezelligheid, vermaak, lekker eten en ontmoeting... perfect voor u geregeld! 
U bent van harte welkom bij 1 van de leukste horeca-gelegenheden in oirschot!
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Badmintonclub Oirschot is in maart 1975 opgericht 
en telt op dit moment ruim 120 leden, verdeeld 
over senioren competitie, senioren recreanten, 
badminton overdag en jeugd.  
 
Bij BC Oirschot kunt u fanatiek meespelen in 
competitieverband of gewoon gezellig een avondje 
spelen met andere liefhebbers.  
 
Speeltijden 
Overdag: woensdag 09.00 – 11:00 
Senioren: woensdag 20.00 – 22:30 
Junioren: vrijdag 18.30 – 21:30 
Alle leden : vrijdag 20.30 – 22:30 
 
Bestuur 
 
Voorzitter  
Sylvia van Overbeek 
Tel.nr. 06-13815383 
sylviavanoverbeek@hotmail.com 
 
Secretaris  
Beppie van der Beek- Osnabrugge 
Tel.nr  0499-841444 
info@bcoirschot.nl 
 
Penningmeester 
Frans (Cis) van Seggelen 
Tel.nr. 0499-577799 
penningmeester@bcoirschot.nl  
 
Technische zaken 
Laura van de Aker 
Tel.nr . 06-12620671 
lauravdaker@hotmail.com 
 
Recreatiezaken  
Tanja Lieshout 
Tel.nr. 0499 – 550205 
tanja.lieshout@iae.nl 
 
Jeugdzaken 
Bregje van Kollenburg - van Dooren 
Tel.nr. 013-8442056 
bregjevandooren@live.nl 
 
Badminton Overdag 
Nel Beekmans 
Tel.nr. 0499 – 573178 
wpmbeekmans@hetnet.nl 
 
 

Contributie 2016 
 
Categorie Clubcontributie 
 Per jaar Per 

kwartaal 
senioren competitie € 156 € 40 
recreanten 
woensdagavond 

€ 136 € 35 

recreanten 
vrijdagavond 

€ 96 € 25 

recreanten 
woensdagochtend 

€ 96 € 25 

jeugd € 96 € 25 
Rustend lid € 36 € 10 

• De contributie is voor alle leden inclusief 
de bondsbijdrage. 

• Bij kwartaalbetaling betaal je netto €4,- 
per jaar extra. 

• De incasso voor jaarbetaling vindt plaats 
eind januari voor heel het kalenderjaar. 

• Kwartaalbetaling vindt plaats in vier 
afzonderlijke incasso’s per eind januari, 
eind april, eind augustus (één maand 
later ivm vakanties) en eind oktober. 

Rabobank: 
 NL98RABO0138808201 
 BIC: RABONL2U 
 IncassantID: NL98ZZZ402580490000  
 KvK-nummer: 40258049 
  
Redactie 
Het bestuur 
 
Trainers 
Senioren Cees Stofmeel  
Junioren Dittie Nouwens 
 
Ereleden 
Nel Beekmans Hans van de Wal 
John Esche Hans van den Akker 
Floris de Groot Henk Kroes 
Gerard van de Schoot Hans Engels 
Reinier van Mourik Corné van de Akker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website: www.bcoirschot.nl 
E-mail: info@bcoirschot


