
April 2021 



Sjuttel april 2021                                                                                                       BCO 
 

2 
www.bcoirschot.nl             Email: bestuur@bcoirschot.nl 

  
 
 
 



Sjuttel april 2021                                                                                                       BCO 
 

3 
www.bcoirschot.nl             Email: bestuur@bcoirschot.nl 

 
 
 
 
De Sjuttel 
55e jaargang, nr. 2 
April 2021 
 
Beste sportvrienden, 
 
Hierbij de ALV Sjuttel over 2020. 
Lees hem goed door voor de ALV. 
 
Tanja Lieshout 
 
 
Verschijningsdatum  
volgende Sjuttel: 
juli 2021 
 
Heb je kopij? 
 
Kopij voor de volgende Sjuttel kun je bij een 
van de redactieleden inleveren tot: 
 
Voor 25 juni 2021 
 
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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De website van Badmintonclub Oirschot 
is te bezoeken via: 
 

www.bcoirschot.nl 
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AGENDA ALV 2020 Badmintonclub Oirschot 
op woensdag 19 mei 2021 om 19.30 uur via Teams 

 
 
01.  Opening door de voorzitter  
 
02.   Mededelingen van de Voorzitter  
 
03.  Jaarverslag Secretaris 
 
04.   Jaarverslag Competitie/Technische Commissie 
 
06.  Jaarverslag Jeugdcommissie/Jeugdbegeleiders 
 
07.   Jaarverslag Recreanten  
 
08.  Jaarverslag Badminton Overdag 
 
09.  Jaarverslag PR/Clubblad/Sponsoring  
 
10.   Verslag Penningmeester en Kascommissie / Begroting 2021 
 
11.   Decharge Penningmeester en Kascommissie / verkiezing kascommissie   
 
12.  Bestuursverkiezingen. Volgens rooster is Laura (Competitie) herkiesbaar.  

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 19 mei 2021 te worden ingediend bij de secretaris.  

 
13. Rondvraag en Afsluiting 
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 N O T U L E N   BADMINTONCLUB   ALV 2019 
 
Aanwezig
:            
 

 
Sylvia van Overbeek, Laura van de Aker, Tanja Lieshout, Nel Beekmans, 
Angelique Louwers, Sander Mattheeuwse, Cis van Seggelen, Job van de Zwart, 
José Hems, Frank van Kollenburg, Dave van Straten, Mike Smits, Reinier van 
Mourik, Patricia Schepers, Wilco Spaans, Joke van de Schoot, Karin Hooijschuur, 
Frank Janssen, Frank Vorstenbosch, Mieke Mattheeuwse, Ronald Goossens, 
Suzanne Bullens, Wim van Beers, Paul Hoogwegt, Bregje van Kollenburg 

  
Betreft:  Verslag van de ALV 2019 van Badmintonclub Oirschot op  

woensdag 1 juli 2020 van 20.00 tot 20.30 uur in de Kemmer 
Ivm de coronacrisis is de ALV 3 maanden later dan normaal. 

 
1. 1

1
1 

Opening 
Sylvia heet iedereen welkom.  
 
Mededelingen 
Vanaf vandaag 1 juli mag er weer binnen gesport worden. We zijn blij dat na 3 
maanden het badmintonnen weer kan beginnen. Er is een protocol opgesteld en 
verstuurd naar alle leden. Lees dit goed door en houdt je aan de regels.  
 
Van de Kemmer hebben we te horen gekregen dat de zaalhuur van april mei en 
juni niet betaald hoeft te worden.  
Er zal kritisch gekeken worden of er een vergoeding kan komen voor de leden 
voor de maanden dat er niet gebadmintond is. Dit zal nog verder bekeken 
worden. 
 
Jaarverslagen 
Geen vragen over de jaarverslagen. Ze zijn allemaal goedgekeurd.  

 

2.   
Financiën 
Angelique heeft de verlies- en winstrekening, de jaarrekening, balans, begroting 
en de opbouw van de contributiegelden met ons doorgenomen. 
 
Er wordt een voorstel gedaan voor verhoging van de contributie van 2021: 
 
Competitiespeler gaat van € 168,- naar € 181,- per jaar. 
Recreanten gaan van € 144,- naar € 152,- per jaar. 
Jeugdleden gaan van € 116,- naar € 129,- of per kwartaal € 33,25. 
Badminton overdag van € 108,- naar € 111,-. 
Rustende leden van € 36,- naar € 39,-. 
De contributie voor alle leden is inclusief de bondsbijdrage. 
De bondsbijdrage is voor alle leden 3 euro duurder geworden. 
 
Het voorstel voor de verhoging van contributie 2021 wordt goedgekeurd door alle 
aanwezigen. 
 
Kascommissie 
Sjoerd van Poppel en Reinier van Mourik hebben naar de jaarcijfers gekeken en 
voor goedkeuring getekend. 
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Reinier van Mourik en Frank Janssen zullen volgend jaar zitting nemen in de 
kascommissie.  
 
Stemmen nieuwe voorzitter en secretaris 
Sander Matheeuwse heeft zich kandidaat gesteld als nieuwe voorzitter, alle 
aanwezigen stemmen voor. 
Job van de Zwart heeft zich kandidaat gesteld als nieuwe secretaris, alle 
aanwezigen stemmen voor. 
 
 Rondvraag  
José Hems geeft aan dat ze gaat stoppen met de do-it activiteiten. Job van de 
Zwart zal vanaf nu contactpersoon hiervoor zijn. José zal regelen dat de mails 
hierover doorgestuurd worden naar Job. 
 
Er wordt gevraagd of er nog een seizoensafsluiting BBQ komt? 
Nee, helaas dit is te kort dag en in deze tijd lastig te regelen. 
 
Het jubileumfeest is uitgesteld. Is onder de aandacht van de feestcommissie en 
wordt bekeken wanneer het wel gepland kan worden. 
 
Reinier van Mourik geeft aan dat de naam kascontrole achterhaald is omdat alles 
nu digitaal is. Voorstel om de naam aan te passen naar digitale kascontrole. 
 
ALV 2021: Woensdag 7 april 2021 van 19.30 tot 20.15 uur 
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De Voorzitter 
 
 
Beste badmintonners, 
 
Sinds de vorige ALV fysiek in de zaal zijn we al bijna weer een jaar verder. Normaal blikken 
we in deze periode terug op het afgelopen seizoen, maar er valt deze keer jammer genoeg 
weinig om op terug te blikken. Tijdens de laatste ALV heeft Sylvia haar functie als voorzitter 
overgedragen aan mij en in die tijd speelde corona ook al, maar hadden we met z´n allen 
toch wel verwacht dat we er nu vanaf zouden zijn. Niets blijkt minder waar en we zitten er 
nog middenin.  
 
Het was een vreemd jaar, waarin we met tijden wel en met tijden niet hebben gespeeld. De 
competitie werd kort opgestart, maar ook snel weer beëindigd. In die tijd mochten we ook 
nog gezamenlijk trainen, later werd dat beperkt tot het spelen van vriendschappelijke 
partijtjes, daarna mocht enkel de jeugd nog spelen en nu word er helemaal niet meer 
gebadmintond in De Kemmer.  
 
Waar ik vorig jaar een inschatting had gemaakt van de taken als voorzitter, pakte dat dit 
seizoen ook anders uit. Minder gezellige momenten, maar door de Corona toch een hoop 
andere taken en extra overlegmomenten. We snappen als bestuur ook goed dat het voor 
jullie als leden een lastige periode is geweest om binding met de club te behouden, maar zijn 
erg blij dat we als vereniging toch zo´n trouwe club mensen bij elkaar weten te houden. We 
willen jullie daar vanuit het bestuur erg voor bedanken.  
 
Voor nu hoop ik vooral dat iedereen weer snel mag gaan badmintonnen, zodat we weer 
lekker kunnen bewegen en bij kunnen praten op de baan. Een ander doel is nog om de 
komende jaren het aantal (jeugd) leden binnen de vereniging wat op te schroeven. We zijn 
daar vanuit het bestuur al volop mee bezig, maar wellicht hebben jullie als leden ook nog 
goede ideeën. Als dat het geval is horen we dat graag. 
 
Misschien zien we elkaar tijdens de ALV op woensdag 19 mei weer live in De Kemmer. Als 
dat vanwege de maatregelen niet gaat lukken, zullen we dan een digitale ALV organiseren 
via Teams en willen we jullie vragen om daar ook echt bij aan te sluiten. We hebben hiervoor 
30 leden nodig om het rechtsgeldig te laten zijn. Wanneer we meer informatie hebben, zullen 
we jullie natuurlijk via de mail en de app op de hoogte brengen. 
 
In deze Sjuttel kunt u weer alle jaarverslagen lezen van alle bestuursleden. Woensdag 19 
mei is de algemene ledenvergadering. Graag de verslagen doorlezen en vragen of 
opmerkingen kunt u stellen tijdens de vergadering.  
 
Tot snel! 
 
Sander Mattheeuwse 
Voorzitter 
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De Penningmeester  
  
De financiën van de club. 
  
Het moment om de financiën weer op een rijtje te zetten is weer aangebroken. 
Het is weer tijd om de balans van 2020 op te maken. Dat zal de komende weken nog 
afgerond worden en de resultaten daarvan laten we natuurlijk weer zien tijdens de algemene 
ledenvergadering (ALV) van woensdag 19 mei 2021 om 19.30 uur. Zet dit alvast in je agenda 
en woon dan de ALV bij om ook jouw mening te laten meetellen. 
  
Financieel gezien is het wel een heel vreemd jaar geweest. We hebben onder andere minder 
kosten gehad omdat de zaalhuur die besproken was niet is doorberekend. We hebben alleen 
de daadwerkelijk gehuurde uren betaald. Tevens hebben we minder trainingskosten en 
materiaalkosten gehad. 
Daardoor is besloten om dit te compenseren met de contributie die betaald is. Zoals al 
eerder is doorgegeven is de contributie van het 1e kwartaal niet ge-ïnt. Dit gaat ook gelden 
voor het 2e kwartaal. 
Door deze compensatie is er in 2020 ongeveer evenveel uitgegeven als dat er is 
binnengekomen. 
  
Er is helaas wel wat terugval in leden. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met het feit dat er 
geen nieuwe leden bijgekomen zijn. Gelukkig hebben we maar een enkeling gehad die heeft 
opgezegd i.v.m. met de Covid-19 maatregelingen. 
  
Zoals vorig jaar al aangegeven gaat de contributie per 2022 verhoogd worden. Dit is een 
verhoging van tien euro per lid. 
 
Het volgende voorstel zal gedaan worden. 
Ieder lid gaat jaarlijks tien euro meer betalen. 
Competitiespeler gaan van € 181,- naar € 191,- per jaar. 
Recreanten gaan van € 152,- naar € 162,- per jaar. 
Jeugdleden gaan van € 129,- naar € 139,- of per kwartaal € 35,75. 
Badminton overdag van € 111,- naar € 121,-. 
Rustende leden blijven € 39,- betalen. 
  
Sportieve groet, 
 
Angelique Louwers 
Penningmeester Badmintonclub Oirschot 
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De Secretaris 
 
 
Het afgelopen seizoen is in vele opzichten een bijzondere geweest. Niet als minste vanwege 
corona en alle beperkingen die de pandemie met zich meebracht. Ondanks de beperkingen 
hebben we als bestuur toch 6 keer kunnen vergaderen om de lopende zaken te bespreken; 
soms fysiek, maar de laatste paar keren voornamelijk online. Zo hebben we een aantal keren 
wat moeten puzzelen om trainingen en/of speelavonden voor jeugd en senioren toch 
mogelijk te maken. Helaas heeft dit niet heel lang geduurd en ging ons land een 2e keer in 
een lockdown. Gelukkig zien we nu weer wat licht aan het einde van de tunnel.  
Het afgelopen seizoen heeft Sander Mattheeuwse het spreekwoordelijke stokje van Sylvia 
van Overbeek overgenomen in de rol van voorzitter en ikzelf de rol van secretaris van Bregje 
van Kollenburg. Zelf zal ik komend seizoen me – samen met Wilco Spaans - ook meer bezig 
gaan houden met de begeleiding van de jeugd; zowel op de trainingsavonden als daarbuiten 
als begeleiding bij activiteiten zoals het jaarlijkse kamp. Daarnaast zullen we een aantal 
acties ondernemen om meer jeugdleden aan onze club te verbinden. Meer daarover in een 
later bericht. 
 
Aankomende ALV is alleen Laura (competitie) verkiesbaar.  
 
De samenstelling van het bestuur is als volgt: 
Sander Mattheeuwse  - Voorzitter 
Angelique Louwers  - Penningmeester 
Job van de Zwart  - Secretaris 
Laura Robben   - Technische zaken en Competitie 
Wilco Spaans   - Jeugdzaken 
Nel Beekmans  - Woensdagmorgen 
Tanja Lieshout  - Recreanten zaken 
 
Voor nu wens ik iedereen een goede gezondheid toe. Hopelijk kunnen we zeer binnenkort 
weer wat wedstrijdjes gaan spelen!  
 
Stay safe! 
 
 
Job van de Zwart 
Secretaris
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De Midweek competitie  

 
Ook dit seizoen hebben we weer 3 teams die competitie spelen. Het eerste team zou in de 3e 
klasse spelen en het 2e team bleef in de 4e klasse. 
Helaas hebben we maar 1 wedstrijd kunnen spelen en toen moesten we stoppen door de 
lockdown. 
 
Je kunt je opgeven bij mij als je volgend seizoen ook Midweekcompetitie wilt spelen. In een 
team of als reserve, het komt altijd van pas J. Wilco Spaans en Maud Smits dachten erover 
om komend seizoen ook recreantencompetitie te gaan spelen maar daar zoeken we dus nog 
een heer en een dame voor. Heb je zin, laat het mij weten. 
 
Ik zal ook nog een email sturen in mei naar iedereen. Het gaat om 8 of 10 wedstrijden op 
jaarbasis. 
 
We kijken er naaruit dat we weer mogen gaan spelen. Dan zien we jullie graag weer gezellig 
op de woensdagavond (20.00-22.30 uur) of op maandagavond (20.00-22.00 uur).   
 
Tanja Lieshout 
Midweek Competitieleider 
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Badminton Overdag 
 
 
Jaarverslag 2020- 2021. 
 
Het ledenaantal is het afgelopen seizoen iets afgenomen, op dit moment hebben 
we nog 31 leden. Helaas zijn twee van onze leden overleden, Elly Jansen en Riek Berben, 
zij waren allebei al een hele tijd ziek. Maar wij zullen ze zeker missen. 
 
Ook zijn er leden gestopt vanwege hun werk, of ook om andere reden. 
 
Helaas hebben we vanwege Corona het hele seizoen maar 3 maanden kunnen 
spelen en dat was dan ook nog in de zomervakantie, dus hebben velen van ons 
al een jaar niet gespeeld, ook omdat sommigen bang waren om besmet te raken 
met Corona. 
 
We hebben niet alleen het badminton, maar ook de sociale contacten heel erg gemist. 
 
We hopen het volgend seizoen weer normaal te kunnen badmintonnen. 
 
Nel Beekmans 
Badminton Overdag 
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Oranjelaan 11, 5298 TG Liempde, 0411 63 30 63
De Loop 42, 5688 EW Oirschot, 0499 32 32 09
Ganzeakkers 1, 5091 CR Middelbeers, 013 514 44 40

◆ Fysiotherapie
◆ Manuele therapie
◆ (Sport)Revalidatie
◆ Kinderfysiotherapie
◆ Medische fi tness
◆ COPD
◆ Schouderrevalidatie
◆ Oedeemtherapie
◆ Oncologische revalidatie
◆ Dryneedling
◆ Echografi e
◆ Shockwave

 www.fysionova.nl

Uw klacht is 
ons specialisme
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Technische Commissie  
 
 
In het seizoen 2020-2021 hebben we deelgenomen aan de competitie met 3 
seniorenteams en 1 jeugdteam. Helaas door de corona hebben we maar 5 
wedstrijden mogen spelen. 
 
De toernooien zijn ook afgelopen jaar niet doorgegaan, wat we natuurlijk heel spijtig 
vinden. Ik heb zelf het laatste jaar niet mee kunnen doen, dus ik wil graag weer een 
kansje wagen. Als ik het nog kan, na zoveel maanden niet spelen. 
 
We hebben afgelopen jaar getraind met Kelly Verkooijen bij de senioren, helaas 
gaan we afscheid nemen van Kelly. Zij is al een aantal jaren trainer bij onze 
vereniging. Zij is toe aan een nieuwe uitdaging en die gunnen wij haar. We zijn druk 
op zoek naar een andere trainer. Hierover volgt meer zodra we hier meer over weten. 
 
Laten we hopen komend seizoen weer gewoon te mogen starten. 
 
Groetjes,  
 
Laura Robben 
Technische Commissie
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Jeugd Commissie  
 
 
Beste Leden, 
 
We hebben een raar jaar achter de rug door Corona. 

Hierdoor hebben we bijna niet kunnen trainen en is de competitie afgelast. 
Voor komend seizoen hebben we geen jeugdteam kunnen realiseren en kunnen we dus 
geen competitie spelen. 

Helaas gaat onze trainster Kelly Verkooijen ons verlaten in het nieuwe seizoen. Op dit 
moment zijn we druk op zoek naar een vervanger voor haar. 

Afgelopen tijd ben ik samen met Job van de Zwart bezig geweest om te zoeken naar 
mogelijkheden om onze jeugd toch te kunnen laten sporten.  

Er was een mogelijkheid om samen met de jeugd van Atletiek Oirschot aan de conditie te 
werken. Helaas bleek er weinig animo voor bij onze jeugd. Erg jammer.... 

We hopen dan ook dat we snel weer binnen mogen sporten en het badmintonnen weer 
kunnen hervatten. 

Voor nu: blijf gezond en hou nog even vol! 

 
 
Groeten, 
 
Wilco Spaans 
Jeugd Commissie 
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Badmintonclub Oirschot is in maart 1975 opgericht 
en telt op dit moment 89 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 
Alle volw. leden: maandag 20.00 – 22:00 
Overdag:       woensdag   09.00 – 11:00 
Senioren:       woensdag 20.00 – 22:30 
Junioren:       woensdag   19.00 – 20.00 
       vrijdag 19.00 – 20:30 
 
Bestuur 
 
Voorzitter  
Sander Mattheeuwse 
Tel.nr. 06-37174366 
sander.mattheeuwse@outlook.com 
 
Secretaris  
Job van der Zwart 
Tel.nr. 06-82255679 
jobvanderzwart@gmail.com 
 
Penningmeester 
Angelique Louwers 
Tel.nr. 0499-573661 
penningmeester@bcoirschot.nl  
 
Technische zaken 
Laura Robben 
Tel.nr. 06-12620671 
lauravdaker@hotmail.com 
 
Recreatiezaken  
Tanja Lieshout 
Tel.nr. 0499–550205 
tanja.lieshout@iae.nl 
 
Jeugdzaken 
Wilco Spaans 
Tel.nr. 06-41512111 
Koko1973@live.nl 
 
Badminton Overdag 
Nel Beekmans 
Tel.nr. 0499–573178 
wpmbeekmans@hetnet.nl 
 
 

Contributie 2021 
 
Categorie Clubcontributie 
 Per jaar Per 

kwartaal 
Senioren competitie € 181  
Recreanten 
woensdagavond 

€ 152  

Recreanten 
woensdagochtend 

€ 111  

Recreanten 
maandagavond 

€ 111  

Jeugd € 129 € 33,25 
Rustend lid € 39  

 

• 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 Kelly Verkooyen  
Junioren Kelly Verkooyen 
 
Ereleden 
Nel Beekmans Hans van de Wal 
John Esche Hans van den Akker 
Floris de Groot Hans Engels 
Gerard van de Schoot Reinier van Mourik 
Corné van de Akker 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website: www.bcoirschot.nl 
E-mail: info@bcoirschot.nl

 



Sjuttel april 2021                                                                                                       BCO 
 

17 
http://www.bcoirschot.nl                  Email: info@bcoirschot.nl 

 

 
 


