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De Sjuttel 
43e jaargang, nr. 2 
Maart 2018 
 
Beste sportvrienden, 
 
Hierbij de ALV Sjuttel over 2017. 
Lees hem goed door voor de ALV. 
 
Tanja Lieshout 

 
 
Verschijningsdatum  
volgende Sjuttel: 
juli 2018 
 
Heb je kopij? 
 
Kopij voor de volgende Sjuttel kun je bij een 
van de redactieleden inleveren tot: 
 
Voor 25 juni 2018 
 
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. Of werp jezelf op als redactielid. 
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AGENDA ALV 2017 Badmintonclub Oirschot 
op woensdag 4 april 2018 om 20.00 uur 

 

 

 

01. Opening door de Voorzitter  

 

02. Mededelingen van de Voorzitter  

 

03. Jaarverslag Secretaris 

 

04.  Jaarverslag Competitie/Technische Commissie 

 

06. Jaarverslag Jeugdcommissie/Jeugdbegeleiders 

 

07.  Jaarverslag Recreatieleider  

 

08. Jaarverslag Badminton Overdag 

 

09. Jaarverslag PR/Clubblad/Sponsoring  

 

10.  Verslag Penningmeester en Kascommissie/Begroting 2019  

 

11.  Decharge Penningmeester en Kascommissie/verkiezing kascommissie  

 

12. Vrijwilligerswerk binnen de club.  

 

13.  Bestuursverkiezingen. Volgens rooster zijn Cis en Bregje herkiesbaar (penningmeester & 

secretaris).  

De leden hebben het recht tegenkandidaten te stellen.  

De namen van de tegenkandidaten dienen met een lijst van handtekeningen van tenminste 

5 leden die de betrokken kandidaat steunen, minimaal 48 uur voor aanvang van de ALV 

van 4 april 2018 te worden ingediend bij de secretaris. 

 

14. Rondvraag en Afsluiting 
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N O T U L E N  BADMINTONCLUB   ALV 2016 
 
Aanwezig:            
 

 
Sylvia van Overbeek, Tanja Lieshout, Frans van Seggelen, Bregje van 
Kollenburg, Nel Beekmans, Joke van de Schoot, José Hems, Reinier van 
Mourik, Kevin Konings, Willeke Moolenaar, Brenda van de Hijden, 
Suzanne Bullens, Patricia Schepers, Joost Huijgen, Rob van Gestel, 
Frank Vorstenbosch,  
Cees Stofmeel, Paul Hoogwegt, Karin Hooijschuur, Sandra der Kinderen,  
Frank Jansen, Sander Mattheeuwse, Silvie Roozen, Dave van Straten, Jos 
KB, Maik van de Sande, Toon Welvaerts, Mieke Mattheeuwse, Beppie van 
der Beek 

  
Betreft:  Verslag van de ALV 2016 van Badmintonclub Oirschot op  

woensdag 5 april 2017 van 20.00 tot 21.00 uur in de Kemmer 

 
1. 1

1
1 

Opening 
Sylvia heet iedereen welkom. 
 
Mededelingen voorzitter 
Er zijn verschillende mails gestuurd naar alle clubleden met de vraag hoe we het 
tekort aan jeugdbegeleiders kunnen oplossen. Er is weinig reactie op gekomen. 
Tijdens de vergadering kwamen we hier nogmaals op terug. 
 
Er werden verschillende suggesties gedaan: 
*Vraag de ouders, er zijn verschillende ouders met een badminton-achtergrond, 
wellicht kunnen zij helpen met de training.  
*Verhoog de contributie en neem van dat geld een tweede (hulp)trainer aan. 
*Verhoog de contributie en vraag de oudere jeugdleden van 14/15 jaar (tweede 
groep)  
om voor 5 euro per avond de eerste groep te komen begeleiden.  
*Een combinatie van bovenstaande 3 suggesties.  
 
Iedereen stemde vóór het verhogen van de contributie.  
 
Het bestuur gaat de opties onderzoeken en berekenen met welk bedrag de 
contributie verhoogd zou moeten worden. Vervolgens zal zij een voorstel doen.  
 
Vraag van Joost: hebben jullie contact opgenomen met andere clubs, om te 
horen hoe daar het vrijwilligersbeleid werkt?  
Verschillende leden spelen ook bij andere clubs, daar wordt wel navraag gedaan.  
Ook het bestuur overlegt met andere clubs over het vrijwilligersbeleid.  
 
Oproep van Sylvia, namens het hele bestuur:  
Het is belangrijk dat we als leden staan voor hetzelfde doel:  

Een levendige, enthousiaste en eensgezinde Badmintonclub! 
Dus neemt contact op met het bestuur als iets je dwarszit, dan zoeken we naar 
een oplossing. Geef iemand die voor het eerst komt spelen, een gevoel van 
welkom. 
En denk positief mee als er belangrijke besluiten genomen moeten worden.  
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Sylvia : 06-13815383 
Laura : 06-12620671 
Nel : 06-45460400 
Bregje : 06-28037670 
Ingrid : 06-54381526 
Tanja : 06-20006151 
Frans : 088-5256578   

  

Jaarverslagen 
Ze zijn allemaal goedgekeurd.  
 
Aanvulling: 
Het bestuur komt niet aan PR en Werving toe.  
We zoeken iemand die marketingwerk voor ons kan doen.  
Suggestie: benader een leerling Marketing die een stageproject zoekt.  
Zet een oproep op Facebook of LinkedIn, niet alleen in de digitale Sjuttel. 
 
Sander Mattheeuwse geeft aan te willen helpen als er iets gemaakt moet worden 
in Photoshop of als er flyers nodig zijn.   
 

2.   
Financiën 
Frans heeft de verlies- en winstrekening, de jaarrekening, balans, begroting en 
de opbouw van de contributiegelden met ons doorgenomen.  
Zag er heel goed uit. Hij kreeg een spontaan applaus.  
 
Kascommissie 
Frank Vorstenbosch en Karin Hooijschuur zullen volgend jaar zitting nemen in de 
kascommissie.  
 
Bestuursverkiezing 
Tanja, Nel en Bregje zijn aftredend en herkiesbaar.  
Met algemene stemmen worden zij herkozen.   
Bregje blijft in het bestuur namens de jeugd. Zij doet de planning en houdt het 
totale overzicht. Joost, Patricia en José staan in nauw contact met Bregje. Zij 
regelen de competitie, de activiteiten en het invullen van de trainingen.  
 
Rondvraag  
Mededeling Technische Commissie: wij zijn heel blij met de jeugdtrainer.  
We willen haar graag voor het komend seizoen behouden.  
 
Competitie team 2 (bestaande uit Dave, Laura, Sylvie, Sander en Willeke) 
is kampioen geworden in de tweede klasse Regionaal.  
Aanstaande zondag strijden zij om het Brabants kampioenschap tweede klasse. 
De wedstrijden beginnen om 10.15 uur in Tilburg bij T-kwadraat (Stappengoor).  
Het zou leuk zijn als zoveel mogelijk leden aanwezig zijn om hen aan te 
moedigen! 
 
ALV 2017:  
Woensdag 4 april 2018 van 20.00 tot 20.30 uur 
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Beste leden, 
 
Deze Sjuttel staat weer in het teken van de Algemene Leden Vergadering, ook wel ALV 
genaamd. In deze Sjuttel vindt u de jaarstukken van de verschillende bestuursleden. Lees de 
stukken door, heeft u vragen dan kunt u deze stellen tijdens de ALV. Dit jaar wordt de ALV 
gehouden op woensdagavond 4 april van 20.00u tot +/- 21.00u achter in het zaaltje. 
 
Dit jaar zijn er wisselingen geweest binnen het bestuur. Wellicht is het voor een aantal leden 
niet meer duidelijk wie in het bestuur zit.  
 
Evaluatie met Cees Stofmeel en de competitiespelers heeft ertoe geleid dat we na twee jaar 
stoppen met Cees als trainer. We bedanken hem zeer voor zijn inzet! 
Wij hebben Kelly Verkooijen, nu jeugdtrainer, gevraagd en zij heeft interesse om ook de 
senioren training te geven. Momenteel zijn we nog in gesprek met Kelly.  
Tevens zijn wij bezig om een tweede trainingsavond voor de jeugd te realiseren. Mogelijk dat 
de jeugd op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur training gaat krijgen. Dit zijn de 
plannen, maar er moet wel gekeken worden of er voldoende animo voor is.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sylvia van Overbeek 
Voorzitter 
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De Penningmeester  

 
Kom naar de algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 4 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 2017 een rol hebben gespeeld zijn: 

- De gemeente heeft aangegeven dat we teveel eigen vermogen hebben om de 
huidige subsidie te handhaven. In overleg met de gemeente werkt het bestuur aan 
een betere balans. 

- De kosten voor de bond zijn wel licht gestegen maar niet meer dan de voorspelbare 
jaarlijkse index. 

- We hebben de zaalhuur in 2017 iets ruimer ingestoken dan begroot om te voorkomen 
dat we ter plekke moeten ‘bijhuren’ (wat in 2016 het geval was). 

- Ook in 2017 hebben we meegedaan aan de Rabobank Clubkas Campagne en dat 
heeft weer een leuk extraatje opgeleverd (€203,28). 

- In 2017 hebben enkele leden de Oirschotse Bonte Avond geholpen in de garderobe. 
Helft van de opbrengst was voor de club (€296,15). 

De cijfers van 2017 zijn weer verwerkt. Frank Vorstenbosch en Karin Hooijschuur hebben 
zich beschikbaar gesteld om dat te controleren en hun bevindingen hoor je ook tijdens  
de ALV. 
Qua ledental zijn we in 2017 redelijk stabiel gebleven. Best wel een aantal afmeldingen ;-( 
maar daar staan net iets meer nieuwe aanmeldingen tegenover ;-) 
 

 1 januari Af Bij 31 december 

Totaal 103 -14 16 105 

Jeugd 25 -5 5 25 

Woensdagochtend 31 -2 6 35 

Woensdagavond 40 -5 4 39 

Vrijdagavond 4 -2 0 2 

Rustend lid 3 0 1 4 

 
Frans van Seggelen (Cis) 
Penningmeester Badmintonclub Oirschot 

 
 
Aan wie kan ik het stokje overdragen? 
In 2011 heb ik de rol van penningmeester opgepakt. Destijds was dat een tijdelijke invulling 
omdat even geen andere geschikte kandidaat beschikbaar was. Maar altijd is de bedoeling 
geweest om daarvoor iemand te vinden die beter met dit soort financiële aspecten overweg 
kan. Inmiddels zijn we zeven jaar verder en is daar feitelijk nog geen definitieve invulling aan 
gegeven. Maar nu mijn omstandigheden wat drukker zijn geworden, merk ik dat het steeds 
lastiger wordt om me volledig in te zetten als penningmeester. 
 
Gezien het roulatiesysteem ben ik dit jaar verkiesbaar en wil bij dezen melden dat ik het 
stokje overdraag aan de volgende penningmeester. 
 
Voel jij je geroepen om een steentje bij te dragen aan het (financieel) welzijn van onze club, 
aarzel dan niet en laat het ons weten vóór de ALV zodat je meteen tijdens de 
ledenvergadering kan worden verkozen. 
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De Secretaris  

 
Gedurende het kalenderjaar 2017 kwam het bestuur van badmintonclub Oirschot zes keer in 
een bestuursvergadering bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. 
 
In april 2017 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden waarbij Tanja Lieshout, Nel 
Beekmans en Bregje van Kollenburg aftredend waren als bestuursleden. Met algemene 
stemmen werden zij herkozen. 
 
In september 2017 is Beppie van der Beek gestopt als secretaris. Bregje van Kollenburg 
heeft haar functie als secretaris overgenomen en is gestopt als hoofd jeugdzaken. Joost 
Huijgen heeft de functie hoofd jeugdzaken overgenomen binnen het bestuur. In december 
heeft Joost besloten om te stoppen als bestuurslid. Ingrid van Vroenhoven zit nu in het 
bestuur voor de jeugdzaken. 
 
De samenstelling van het bestuur is vanaf (eind) 2017 als volgt: 
Sylvia van Overbeek  - Voorzitter 
Frans (Cis) van Seggelen - Penningmeester 
Bregje van Kollenburg - Secretaris 
Laura van den Aker  - Technische zaken en Competitie 
Ingrid van Vroenhoven - Jeugdzaken 
Nel Beekmans  - Woensdagmorgen 
Tanja Lieshout  - Recreanten zaken 
 
 
Bregje van Kollenburg 
Secretaris
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De Midweek competitie  
 
Ook dit seizoen hebben we 3 teams die competitie spelen. Het eerste en tweede team in de 
vierde klasse en het derde team in de vijfde klasse. 
 
Wij spelen nog door tot eind mei maar op het moment doen de teams het heel goed. 
Het eerste team staat voorlopig 1e maar moet nog 2 wedstrijden spelen 
Het tweede team staat voorlopig 4e maar mag nog 4 wedstrijden spelen. Dit is een beetje 
vertekend omdat niet iedereen evenveel wedstrijden heeft gespeeld. 
Het derde team staat voorlopig 4e maar ook met minder wedstrijden gespeeld als de 
bovenste 3 en ze mogen nog 4 wedstrijden spelen. Dat wordt nog spannend. 
 
Ook dit jaar krijg ik te horen dat de klasse prima is en dat ze leuke wedstrijden spelen. De 
bond denkt er soms anders over dus we zullen zien het komende jaar. 
 
Je kunt je nog steeds opgeven bij mij als je volgend seizoen ook Midweekcompetitie wilt 
spelen. In een team of als reserve, het komt altijd van pas ☺. 
 
Graag doe ik nog eens een oproep naar alle leden om weer gezellig op de woensdagavond 
te komen spelen, soms is het erg rustig en dat is jammer voor de andere leden. Kom van de 
luie bank en werk je heerlijk in het zweet. Je gaat dan weer met een voldaan gevoel naar 
huis. 
 
Tanja Lieshout 
Midweek Competitieleider 

 
 

Badminton Overdag 
 
 
Het aantal leden van overdag is weer toegenomen, we zijn op dit moment met 36 leden 
waarvan er ook twee op de avond spelen. 
We spelen iedere woensdagmorgen van 9.00 uur tot 10.30 uur en soms lopen we uit tot 
11.00 uur. 
Om de zes weken wordt er een dubbel- en mix toernooi gehouden en daarbij zijn altijd kleine 
prijsjes te winnen, soms zijn voor diegene die eerste wordt en een andere keer gaat het  
via loting. 
Ook hebben we het afgelopen jaar weer onze jaarlijkse fietstocht gehouden, dit jaar ging de 
tocht naar een boerderij in Boxtel, waar we heerlijk genoten hebben van koffie met 
natuurlijk een heerlijk stukje gebak, daarna ging het via een omweg weer richting 
Oirschot. 
Onlangs hebben we het 30-jarig bestaan van de club van overdag gevierd. We zijn 
begonnen met een toernooi tot 10.15 uur daarna koffie met gebak (wat ons was  
aangeboden door Jan) daarna tot 12.00 uur verder gespeeld, om 12.30 uur stond er een 
heerlijke lunch voor ons klaar en daarna was er voor iedereen een leuk prijsje. 
Al met al hebben we een heel gezellige dag gehad. 
 
Nel Beekmans 
Badminton Overdag 
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Technische Commissie  
 

 
In het seizoen 2017-2018 hebben we deelgenomen aan de competitie met 2 seniorenteams 
en 4 jeugdteams. Zij hebben allen met veel plezier gespeeld en hebben gestreden voor het 
kampioenschap.  
 
Het eerste team heeft veel invallers gehad, doordat Willeke Moolenaar zwanger was en 
minder lang speelde als verwacht. Met Tanja Lieshout, Tanja van de Burgt & Marsja van de 
Burgt hebben zij lekker gespeeld. 
 
Team 2 was net iets te hoog ingeschreven, waardoor zij zware partijen hadden. Uiteindelijk 
wel leuke potten gespeeld. 
 
U19 heeft veel invallers nodig gehad, doordat Laura Vonk nog niet volledig mee kon doen. 
Lotte van de Loo heeft haar inbreng goed gedaan. 
 
U15 begon het seizoen al met 3 personen. Invaller Yoran Lips wilde invallen en deed het 
seizoen mee. Halverwege raakte hij geblesseerd en viel Tom Vonk in. Hier waren ze heel blij 
mee. 
 
U13 mocht als damesteam meedoen in de mixklasse, dus zij hadden het behoorlijk zwaar. 
Zij speelden vooral voor de gezelligheid en ze gingen best goed. 
 
U11 is net begonnen. Zij hebben veel verloren, maar wel leuk gespeeld. 
 
Verder staan er nog wat toernooien gepland bij de volwassenen: 
7, 14 & 21 maart :  Enkel toernooi 
11 april:   Vriendentoernooi 
16 mei:   Mixtoernooi 
13 juni:   Dubbeltoernooi 
DOE ALLEN WEER MEE!!  
 
De opzet van het enkeltoernooi is dit jaar verdeeld over 3 avonden. We hopen dat er 
daardoor mensen meedoen die normaal niet meedoen, omdat ze 2 avonden te veel vinden.  
 
We hebben afgelopen jaar getraind met Cees Stofmeel.  
 
We hebben afgelopen jaar meegedaan aan het bekertoernooi met 1 team in de nylon poule. 
Zij zijn glansrijk kampioen geworden door alle wedstrijden te winnen. 
 
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.  
 
Iedereen bedankt voor weer een leuk competitieseizoen! 
 
Groetjes Laura van de Aker 
Technische Commissie  

 

 
 

 

http://www.bcoirschot.nl/


Sjuttel maart 2018                                                                                                       BCO 
 

16 

www.bcoirschot.nl                  Email: info@bcoirschot.nl 

Jeugd Commissie  

 Op het moment van dit schrijven zit ik net 2 weken in het bestuur en heb ik de eerste 
bestuursvergadering meegemaakt. Aangezien mijn zoon Frank pas in augustus begonnen is 
met badmintonnen kan ik alleen iets melden over de activiteiten die hij sindsdien heeft 
meegemaakt. 
 
De sinterklaas activiteit vond hij heel erg leuk, ik vond hem goed georganiseerd en er was 
veel tijd en moeite in gestoken om de kinderen een heel leuke tijd te bezorgen. 
Het vriendjestoernooi was wederom goed geregeld en ook hier heb ik met eigen ogen 
kunnen zien dat de kinderen het prima naar de zin hadden tijdens dit toernooi. 
 
Dit jaar wordt er nog een gezellige dag georganiseerd voor de jeugd, daar kijken de kinderen 
erg naar uit. Nog even spannend wat ze gaan doen. 
Mede dankzij de hulp van veelal dezelfde ouder(s) is er voor de jeugd toch weer van alles te 
beleven. 
 
Kijk op de volgende blz. ook naar het verslag van het vriendjestoernooi van 2 maart jl. 
 

Groetjes, Ingrid van Vroenhoven 
Jeugd Commissie  
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Badmintonclub Oirschot is in maart 1975 opgericht 
en telt op dit moment ruim 110 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  
Bregje van Kollenburg - van Dooren 
Tel.nr. 013-8442056 
bregjevandooren@live.nl of 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 
Ingrid van Vroenhoven 
Tel.nr. 06-54381526 
Ingrid.van.Vroenhoven@outlook.com 
 
Badminton Overdag 
Nel Beekmans 
Tel.nr. 0499 – 573178 
wpmbeekmans@hetnet.nl 
 

 
Contributie 2018 
 

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 

• De contributie is voor alle leden inclusief 
de bondsbijdrage. 

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

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

• Kwartaalbetaling vindt plaats in vier 
afzonderlijke incasso’s in januari, april, 
augustus (één maand later i.v.m. 
vakanties) en oktober. 

Rabobank: 
 NL98RABO0138808201 
 BIC: RABONL2U 
 IncassantID: NL98ZZZ402580490000  
 KvK-nummer: 40258049 
  
Redactie 
Het bestuur 
 
Trainers 
Senioren Cees Stofmeel  
Junioren Kelly Verkooyen 
 
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 
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