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Badminton ...,  meer dan een slag in de lucht !!!

Jaargang 18 (november 1995), nr. 2

Redactieadres: Fazantenkamp 571, 3607 DE  Maarssen.
Secretariaat: Bloemstede 385, 3608 VD  Maarssen.
Gironummer: 3534502, t.n.v. Penningmeester OSM Badminton,

Maarssen.

REDACTIONEEL
De afgelopen jaren werd de Algemene Ledenvergadering meestal in januari
gehouden. De komende ALV zal wat eerder plaatsvinden. De reden is dat statutair
vastgelegd is dat de ALV binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar
plaatsvindt en dat boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Daarom is de volgende
ALV op maandag 27 november a.s. Deze aflevering van het clubblad staat  voor het
grootste deel in het teken van die ALV. Je treft in dit nummer, naast de agenda van de
ALV o.a. de notulen van de vorige ALV van 30 januari 1995, de jaarverslagen van het
bestuur, de TC, de JC en de RC en de begroting voor het seizoen 1996/1997.

Belangrijk voor zowel de interne organisatie van de vereniging, als voor het gezicht
van de vereniging naar buiten is het feit dat in een tijdsbestek van ongeveer driekwart
jaar de drie oudstgedienden het bestuur verlaten. Reeds bij de vorige ALV in januari
j.l. besloot Richard Boogmans na ruim tien jaar bestuurslid geweest te zijn, zijn
penningmeesterschap over te dragen. Nu zijn het onze voorzitter en secretaris die te
kennen hebben gegeven dat zij het Dagelijks Bestuurs willen verlaten. Alle OSM-
leden zullen er begrip voor hebben dat Adriaan en Marianne na acht, respectievelijk
dertien jaar niet aflatende bestuursinzet vinden dat het nu welletjes geweest is. Onze
vereniging is het drietal veel dank verschuldigd voor al hun inspanningen de OSM-
kar in het afgelopen decennium in het rechte spoor te houden. Chappeau dus.

De redactie hoopt dat er in deze aflevering van het clubblad geen storende fouten
geslopen zijn. Als je iets zou lezen wat Neerlandisch niet helemaal klopt, dan voert de
RC als excuus aan, dat er tussen het uitkomen van het eerste en het tweede nummer
van dit seizoen bij maar liefst twee van de vier redactieleden gezinsuitbreiding
geweest is. Excuses dus als er zo links of rechts een typefoutje is blijven zitten.

Wil iedereen die kopij schrijft voor het volgende nummer van het clubblad eraan
denken dat dit ingeleverd moet worden vóór 10 januari1996. Vast bedankt.

De Redactie
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VAN DE VOORZITTER

Voor u ligt het clubblad waarin voornamelijk agendapunten voor de komende
algemene ledenvergadering zijn opgenomen. Naast de diverse jaarverslagen van het
afgelopen seizoen dient de nieuwe begroting voor het seizoen 1996/1997 behandeld te
worden.

Voor mij is dit een zeer bijzondere vergadering. Allereerst zullen we tijdens deze
vergadering afscheid nemen van Marianne Boogmans als secretaresse van de
vereniging. Marianne heeft vanaf december 1979 onafgebroken een functie vervuld
binnen de vereniging. Eerst als lid van de kascontrolecommissie en vanaf 15 mei
1980 als secretaresse binnen het bestuur. Vele bestuursleden heeft zij bijgestaan en
soms tot wanhoop gebracht. Voor elk probleem stond zij klaar en zij was altijd bereid
om het badminton te promoten en daar extra tijd in te stoppen. Als vereniging zijn we
haar hiervoor zeer veel dank verschuldigd. Het is een periode die we niet licht zullen
vergeten. Het zal de vereniging zwaar vallen om straks niet meer te zeggen: Dat
vragen we Marianne wel, die weet het wel of die regelt het wel even.

De tweede bijzonderheid aan deze vergadering betreft mijzelf. Na bijna 8 jaar
voorzitter te zijn geweest gaat voor mij het gezegde op: Er is een tijd van komen, er is
een tijd van gaan. De tijd van gaan is voor mij nu gekomen. Ik heb 8 jaar gewerkt met
een goed bestuur en goede commissies. De problemen waren niet altijd eenvoudig en
diverse malen zijn er pittige discussies gevoerd over het te voeren beleid en hoe dit
moest worden ingevuld. Door de constructieve opstelling van allen zijn we er iedere
keer uitgekomen. Ik dank iedereen voor het in mij gestelde vertrouwen en wens jullie
al het goede voor de toekomst.

Gelukkig hebben we zowel voor Marianne als voor mij goede kandidaten gevonden,
te weten Erik van Esterik als kandidaat-voorzitter en Robert Hoogenkamp als
kandidaat-secretaris. Ik wens hen veel succes in deze niet gemakkelijke job.

Ik hoop u allen te zien op komende algemene ledenvergadering en voor de laatste keer
onderteken ik deze column met de woorden ...

Adriaan Beljaars,
voorzitter
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 NOVEMBER 1995

UITNODIGING  ALGEMENE  LEDENVERGADERING  VAN

OSM BADMINTON

Hierbij worden alle leden van onze vereniging uitgenodigd voor de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering op Maandag 27 november 1995, in het wijkcentrum
‘De Eendenkooi’ in Boomstede, aanvang 20.00 uur.

AGENDA
1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen laatstgehouden Algemene ledenvergadering d.d. 30 januari 1995.
4. Jaarverslag van het bestuur seizoen 1994/1995.
5. Jaarverslagen commissies seizoen 1994/1995.
6. Verslag kascontrole commissie.
7. Financieel verslag 1994/1995.
8. Bestuursverkiezing:

1. Aftredend: Marianne Boogmans-secretaresse. Zij stelt zich niet meer
herkiesbaar.
Het bestuur stelt als kandidaat voor Robert Hoogenkamp.

2. Aftredend: Adriaan Beljaars-voorzitter.
Hij stelt zich niet meer herkiesbaar.
Het bestuur stelt als kandidaat voor Erik van Esterik.
Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk tot 48 uur voor de vergadering
melden bij het secretariaat.

9. Begroting seizoen 1996/1997.
10. Voorstellen door tenminste 10 stemgerechtigde leden, ten laatste 48 uur voor de

vergadering schriftelijk ingediend bij de secretaris.
11. Benoeming kascontrole commissie.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

ALV
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING,
d.d. 30 januari 1995, gehouden in De Eendenkooi.

Aanwezig: 18 leden.

1. Opening
Adriaan opent de vergadering en heet een ieder welkom.

2. Ingekomen stukken
Afmeldingen van: A. Nieuwenhuizen, S. Musto, R. Smeets, I. Janssen, J.
Postmus, H. Dufrasnes, N. v.d. Brug, T. Dijkstra en R. Boogmans.

3. Notulen laatstgehouden A.L.V.
Vraag: In het verslag staat dat met de clubkampioenschappen geen bekers
uitgereikt zouden worden. Later bleek dit wel het geval te zijn. Hoe zit dit?
Antwoord: Op het moment van de A.L.V. was het niet de bedoeling bekers aan te
schaffen. Pas later bleek, dat door meevallers binnen de T.C. dit wel kon.
Hierna werd het verslag vastgesteld en goedgekeurd.

4. Jaarverslag van het bestuur.
Opmerking: Verslag nogal summier. Graag in de toekomst uitgebreider.
Vraag: Wat houdt het beleidsplan in?
Antwoord: Beleidsplan is in ’92 gemaakt en afgestemd op de activiteiten zoals
die op dit moment worden uitgevoerd. Het is gemaakt n.a.v. het beleidsplan
gemaakt in ’88. Daarin was begroot een aantal leden. Dat aantal hebben we in de
loop der jaren moeten bijstellen en een zaalhuurbestand wat we ook naar beneden
hebben moeten bijstellen i.v.m. de enorme kostenstijging van de zaalhuur. Dat is
de basis geweest van het beleidsplan. Dat is weer uitgewerkt in het stuk
competitie, recreatie en jeugd met daaraan gekoppeld een contributielijn en een
zaalhuurlijn.
Een kopie van het beleidsplan is op aanvraag leverbaar.
Hierna werd het verslag vastgesteld en goedgekeurd.

5. Jaarverslagen commissies.
Vraag: Waarom staat in het verslag van de R.C. een bedrag aan kosten genoemd
van f.1855,45 en is dit bedrag op de Verlies en Winst rekening f. 400,= hoger?
Antwoord: Het bestuur neemt deze opmerking mee en komt erop terug.
Hierna werden de verslagen vastgesteld en goedgekeurd.

6. Bestuursverkiezing.
Richard Boogmans treedt af. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Vanavond kan hij
helaas niet aanwezig zijn wegens werkzaamheden in Zwolle. Ruim 10 jaar is
Richard penningmeester geweest van OSM badminton. Daarvoor was hij
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voorzitter van de J.C. In 1988 kreeg hij een rugblessure, kon daardoor niet meer
spelen en heeft als donateur nog ruim zes jaar het penningmeesterschap
uitgeoefend. Hetgeen onze dank verdient, aangezien het best bijzonder is, dat een
niet-spelend lid zoveel tijd in een vereniging stopt. In een speciale
bestuursvergadering zal dan ook op aparte wijze van hem afscheid genomen
worden. Als nieuwe penningmeester heeft zich opgeworpen: Eelco Weenink. Het
voorstel van het bestuur, Eelco Weenink te benoemen als penningmeester wordt,
onder applaus, door de A.L.V. gesteund. Richard wordt onder luid applaus door
de A.L.V. bedankt voor zijn inzet van de afgelopen jaren.

7. Voorstellen van het bestuur over contributieaanpassing en aanpassing
labelsysteem.
In de begroting 95/96 is rekening gehouden met de te verwachten ledenaantallen,
de stijging van de zaalhuur en het aantal uren dat we de zaal dit jaar huren.
Geconstateerd werd daardoor een behoorlijk begrotingstekort. Om dit te
compenseren, wordt een kleine contributieverhoging voorgesteld.
Seniorencontributie wordt dan f.265,= en de jeugd gaat naar f. 180,=. De A.L.V.
gaat akkoord met dit voorstel.
Vraag: Kan het bestuur contact opnemen met de gemeente i.v.m. het onderhoud
van de douches en de kleedruimtes?
Antwoord: Het bestuur neemt dit mee.

In de vorige clubkrant staat aangegeven waarom het labelsysteem is ontworpen.
Als zodanig moet het ook gebruikt worden. Gebleken is echter dat het af en toe
misbruikt wordt. Zelfs worden labels gebruikt door mensen die allang geen lid
meer zijn. Daarnaast wordt aan het begin van het nieuwe seizoen gespeeld door
mensen, die de contributie nog niet voldaan hebben. Het voorstel van het bestuur
omtrent het lidmaatschapslabel en het gastlabel, zoals afgedrukt in de vorige
clubkrant, wordt door de A.L.V. ondersteund en goedgekeurd.
N.a.v. een opmerking over aanwezigheid en verwijdering van niet-leden in de
zaal wordt door de voorzitter verklaard dat belang-stellenden natuurlijk in de zaal
mogen kijken.

8. Voorstellen door tenminste enz.
Geen.

9. Verslag kascontrole commissie.
Wij ondergetekenden, leden van de kascontrole commissie verklaren hierbij de
boeken en andere bescheiden aangaande het verenigingsjaar 1993/1994 te hebben
gecontroleerd.
Verwerking van de boekhoudkundige gegevens is door ons in orde bevonden.
Daarna zijn de boeken gecontroleerd van 1 juli 1994 tot 24 januari 1995.
Ook deze zijn in orde bevonden.
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De A.L.V. wordt verzocht de penningmeester decharge te verlenen. Decharge
wordt door de A.L.V. verleend.

10. Financieel verslag 1993/1994.
Balans:
Voorziening bestuur/commissiedag f.600,=.
Bestemd voor dag uit o.i.d. Is al jaren niet meer gedaan, blijft echter wel als
voorziening op balans.
Verlies en winst rekening:
Representatiekosten verhoogd?
Veel wisselingen binnen commissies, dus afscheidsbloemetje enz. Zieke leden
krijgen een attentie, leden die bevallen zijn enz. Erin zit ook een post verwerkt,
van e.e.a. dat vorig jaar heeft plaatsgevonden, maar door de zeer late declaratie
pas dit jaar is betaald.
Vraag: Kan misschien de volgende keer naast de verlies en winst rekening, de
begroting over datzelfde jaar worden afgedrukt?
Antwoord: Het bestuur neemt dit mee.
Hierna werden de balans en de verlies en winst rekening vastgesteld en
goedgekeurd.

11. Benoeming kascontrole commissie.
Huidige leden: John van Rooijen, Martin van Amerongen en Jan Postmus.
John van Rooijen treedt af. Via de clubkrant wordt een 3e commissielid gezocht.

12. Contributievaststelling, zie punt 7.

13. Begroting 1995/1996.
Vraag: Post shuttles is hoger dan vorig jaar?
Antwoord: Shuttles zijn iets duurder geworden en er worden meer shuttles
aangeschaft.
Opmerking: Laten de leden hun eigen shuttles aanschaffen.
Een aantal leden hebben al hun eigen shuttles.
Voorzitter: In het verleden is dit idee al eens geopperd. Als we dit gaan
toepassen, loop je het risico, dat er met verschillende soorten shuttles gespeeld
gaat worden. De competitiespelers krijgen uiteraard wel shuttles via de
vereniging, dan is het niet reëel om de recreanten zelf voor hun shuttles te laten
zorgen. Ook vinden wij dat een vereniging voor faciliteiten moet zorgen en voor
ons vallen daar o.a. de shuttles onder.
Hierna wordt de begroting door de A.L.V. vastgesteld en goedgekeurd.

14. Rondvraag.
John van Rooijen stopt met het geven van training.
Vraag: Als een lijstje met het aantal afmeldingen gepubliceerd wordt, kan men
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dan ook de aanmeldingen publiceren?
Antwoord: Het bestuur neemt dit mee.
Vraag: Een kwart van de vereniging heeft opgezegd. Is dit niet erg veel en
gebeurt dit alleen bij ons of is dit landelijk.
Voorzitter: Dit is een landelijk verschijnsel. Badminton is hoe dan ook een
individuele sport en daar breken een hoop mensen hun nek over.
Opmerking: Als labels worden verhangen omdat men je nog niet goed genoeg
vindt, of als men uitgelachen wordt om dezelfde reden, kan dit voor iemand ook
aanleiding zijn het lidmaatschap op te zeggen.
Voorzitter: Dit gebeurt jammer genoeg. Het is bijzonder onsportief gedrag,
waarop door bestuur- en commissieleden, indien opgemerkt, ook gereageerd
wordt.
Daarna volgde een discussie over het hoe en waarom OSM Badminton zelden in
de krant staat.
Ook werd gesproken over de integratie nieuwe leden-oude leden. Een aantal
leuke ideeën werd geopperd om de nieuwe leden bij de club te betrekken.
Duidelijk werd gesteld dat een hoop activiteiten alleen uit te voeren zijn, als de
commissies op volle sterkte zijn. Ook werd duidelijk gesteld, dat een teveel aan
activiteiten, dus extra bezetting van banen, het gevaar oplevert, dat oude leden
opstappen omdat ze niet genoeg kunnen spelen.
Ernst Buytendijk: Leden van de J.C. zeggen op. Het ziet er naar uit dat m.i.v. het
nieuwe seizoen, hij het enige nog zittende lid van de J.C. is.
De voorzitter zegt toe hier zeker aandacht aan te besteden.

15. Sluiting.
De voorzitter sloot de vergadering, bedankte een ieder voor zijn/haar bijdrage en
aanwezigheid en nodigde een ieder uit voor het traditionele drankje na afloop.

JAARVERSLAG  BESTUUR OSM BADMINTON  1994/1995
Algemeen
Het jaarverslag van OSM Badminton is gelijk aan het (financieel) boekjaar en behelst
de periode 1 juli 1994 t/m 30 juni 1995.

De belangstelling voor (individuele) teamsporten in het algemeen en de
verenigingssporten in het bijzonder loopt de laatste jaren terug. Ook de
badmintonsport vormt hierop geen uitzondering. Zowel het totaal ledenbestand van de
NBB, als het ledenbestand van District Centrum is het afgelopen jaar met circa 5%
teruggelopen. Ook het ledenbestand van onze vereniging heeft het afgelopen jaar te
lijden gehad van deze verminderde belangstelling. Door intensieve acties hebben we
het verlies aan leden beperkt kunnen houden. Voor de komende jaren verwachten we
dat het ledenbestand, mede door het feit dat de Gemeente Maarssen nauwelijks nog
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zal groeien alsmede door de vergrijzing, nog iets verder daalt, waarna een zekere
stabiliteit zal optreden. De huur van de accommodatie en de totale financiële
begroting zal hierop moeten worden afgestemd.

Op het bestuurlijk vlak blijft de vereniging onder grote druk staan. In het verslagjaar
hebben veel mutaties plaatsgevonden. Helaas hebben we een groot gedeelte van deze
periode niet met een volledige bezetting kunnen werken. Verheugend is dat we tegen
het eind van het verslagjaar een groot deel van de opengevallen plaatsen weer hebben
kunnen invullen.
Steeds vaker blijkt, dat steeds minder leden bereid zijn om mee te helpen bij het
verrichten van verenigingsactiviteiten.
Ook voor het komende seizoen zal er wederom een dringend beroep op de leden
worden gedaan om enige ‘overhead’ voor de vereniging uit te voeren.

Organisatie
De verantwoordelijkheid binnen de vereniging is neergelegd bij het bestuur dat voor
de uitoefening van haar taken is bijgestaan door een technische-, een jeugd- en een
redactiecommissie. De voorzitters van de commissies zijn tevens algemeen lid van het
bestuur.

Door persoonlijke omstandigheden kwam het regelmatig voor dat de
bestuursvergaderingen niet door alle bestuursleden werden bijgewoond. Om de
noodzakelijke communicatie tussen bestuur en commissies te kunnen handhaven zijn
vanuit de TC en JC twee mensen bereid gevonden, als algemeen lid, het bestuur te
versterken. Voor het komend seizoen zal het bestuur daarom bestaan uit 7 of 8 leden.

In het afgelopen jaar hebben een aantal bestuurs- en commissieleden hun activiteiten
voor de vereniging beëindigd. Tijdens de algemene ledenvergadering op 30 januari
1995 is Richard Boogmans (penningmeester) afgetreden. Eelco Weenink is bereid
gevonden het penningmeesterschap over te nemen. Aan het eind van het seizoen zijn
Yvonne Bol (competitieleider JC), Clara Gruben (voorz. a.i. en competitieleider TC),
Ben Lockhorn (voorz. TC), Annemarie Nieuwenhuizen (voorz. JC), John van Rooyen
(lid JC) en Stefanie van Triet (lid JC) afgetreden. Allen worden bij deze nogmaals
bedankt voor het vele werk dat zij voor de vereniging hebben verricht. Op 25 juni
1995 is tijdens een gecombineerde bestuurs- en commissiebijeenkomst op gepaste
wijze afscheid genomen.
Gelukkig zijn op dit moment reeds een aantal mensen bereid gevonden de
opengevallen plaatsen in te nemen, te weten: Lisca Penners (voorz. JC), Krist Plaizier
(comp. JC), Tessa Wempe (lid JC), Agaath den Elzen (voorz./comp.TC). Tijdens het
verslagjaar hebben de volgende personen in de volgende commissies zitting genomen:
Erik van Esterik (lid TC), Ingrid Janssen (lid RC) en Ronald Koenis (lid RC). De
publiciteit via de VAR is het afgelopen jaar verzorgd door Ed Kamans.
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Het bestuur is het verslagjaar als volgt samengesteld geweest.
Voorzitter - Adriaan Beljaars
Secretaris - Marianne Boogmans-Vernooy
Penningmeester - Richard Boogmans tot 30 jan. 1995

- Eelco Weenink vanaf 30 jan. 1995
Algemeen lid - Ernst Buytendijk (lid JC)
Algemeen lid - Clara Gruben tot 30 juni 1995 (voorz. a.i. TC)
Algemeen lid - Marc Hameleers (voorz. RC)
Algemeen lid - Ben Lockhorn tot 30 jan. 1995 (voorz. TC)
Algemeen lid - Annemarie Nieuwenhuizen tot 30 juni 1995 (voorz. JC)

Vergaderingen
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 8 x vergaderd, hield 2x een gezamenlijke
bestuurs- en commissiebijeenkomst en schreef 1x maal een algemene
ledenvergadering uit. De belangrijkste punten zijn in onderstaande vaststellingen en
activiteiten nader aangegeven.

VASTSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN

Ledenbestand
Zoals hierboven reeds is aangegeven staat het ledenbestand van de vereniging onder
een neerwaartse druk. Als grootste reden zien wij het volgroeid zijn van
Maarssenbroek, waardoor er relatief minder mensen zich laten inschrijven. Badmin-
ton is een individuele sport waarbij het samenspelen met wisselende partners moeilijk
is. Veel leden vertrekken weer bij onze vereniging omdat zij nauwelijks gelegenheid
krijgen om met ‘oudere’ leden te spelen. Het is voorgekomen dat labels werden
verwisseld omdat een ‘nieuw’ lid zich zelf er bij had gehangen. Dit wordt door het
bestuur natuurlijk niet geaccepteerd en bij constatering hiervan zal een onmiddellijke
schorsing volgen. Dit soort problemen is eigenlijk alleen door de leden zelf op te
lossen.

Om de badmintonsport en OSM meer bekendheid te geven is op 8 sept. 1994 voor de
senioren en 10 sept. 1994 voor de junioren een open dag georganiseerd. Daarnaast is
op diverse scholen een poster opgehangen om ook via die weg jeugd aan te trekken.
In totaal hebben 35 senioren en 10 junioren zich opgegeven. Gezien de positieve
reacties zal dit volgend jaar wederom worden georganiseerd. Beide acties hebben er
toe geleid dat het aantal leden redelijk op peil is gebleven. Op het overzicht is een en
ander verder uitgewerkt. De situatie geldt per 30 juni van het betreffende boekjaar.

91/92 92/93 93/94 94/95

Jeugd - 38 62 55 54
Senioren - 150 175 168 159
Ereleden - 1 1 1 1
Donateurs - 9 8 8 6
Afmeldingen - 78 68 64 66
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Financieel
De explosieve stijging van de zaalhuurkosten heeft natuurlijk doorgewerkt in de
financiële boekhouding. De contributie is verhoogd met ca. 6%. Door sterk te
bezuinigen, de kosten van de training en deelname aan de competitie direct door te
belasten alsmede een vermindering van de zaalhuur hebben we de kosten goed onder
controle kunnen houden. Het boekjaar is met een zeer geringe winst afgesloten. Ook
de komende jaren moet met een contributiestijging rekening worden gehouden. Een
overzicht van de contributies is hieronder aangegeven. De bedragen zijn in guldens.

91/92 92/93 93/94 94/95

Senioren 195,= 215,= 240,= 255,=
Jeugd 135,= 145,= 165,= 175,=
Inschr. sen. 25,= 25,= 25,= 25,=
Inschr. jeugd 15,= 15,= 15,= 15,=
Donateurs 25,= 25,= 25,= 25,=

De vaste zaalhuurtijden van het seizoen waren:
training senioren wo. 20.30 uur - 23.30 uur
vrijspelen senioren do. 20.30 uur - 24.00 uur

vr. 20.30 uur - 23.00 uur
jeugd za. 08.30-09.30 uur - 11.00-12.00 uur
competitie jeugd/senioren zo. 09.30 uur - 13.30 uur

Competities en toernooien
In het verslagjaar hebben met wisselend succes 6 senioren en 3 junioren teams
meegedaan met de Districtscompetitie. Aan de Voorjaarscompetitie hebben 8 teams
meegedaan. Team 4 en 8 zijn hierbij poule-winnaar geworden.

Door de TC en JC zijn diverse toernooien georganiseerd, te weten: het gecombineerde
jeugd/senioren toernooi, het oliebollen en champagnetoernooi, de opwarmtoernooien
voor de diverse competities alsmede de clubkampioenschappen. Zowel de jeugd als
de senioren hebben aan diverse toernooien bij andere verenigingen meegedaan.

Clubblad
De RC heeft het afgelopen verslagjaar 5x een clubblad uitgegeven. Zowel de inhoud
als de vormgeving is de laatste jaren sterk verbeterd. De kosten van het clubblad baart
wel enige zorg omdat de advertentieopbrengsten (nog) niet voldoende zijn om de
verspreidingskosten te dekken.

Externe contacten
In het verslagjaar zijn contacten onderhouden met de gemeente Maarssen middels het
sportoverleg platform en met de NBB via de Algemene Districtsvergadering.
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Tot slot spreekt het bestuur haar erkentelijkheid uit aan allen die in het seizoen 1994/
1995, op welke manier dan ook, hun steentje hebben bijgedragen binnen de
vereniging.

Maarssen, 24 september 1995,
Mevrouw M.E. Boogmans-Vernooy, secretaris

JAARVERSLAG  JEUGDCOMMISSIE

Het badmintonseizoen 1994-1995 stond met name in het teken van de zogeheten
deeldiploma’s voor groep 1. Vooral de trainingen op zaterdagmorgen waren erop
gericht de leden van groep 1 klaar te stomen voor het examen. De diploma’s beston-
den uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Tijdens de theorietest werd de kennis van
de spelregels getoetst. Het praktijkgedeelte omvatte de uitvoering van de warming-up
en verschillende soorten slagen. Deze diploma’s zijn dit jaar voor het eerst uitgereikt:
iedereen uit groep 1 voldeed aan de gestelde eisen. Aangezien dit diploma-initiatief
met enthousiasme is begroet, komt er een vervolg in seizoen 1995-1996.

De trainingen in groep 2 waren bedoeld om de techniek en spelsituaties bij te schaven.
Dit is goeddeels gelukt, wat op het konto van Lammert-Jan Klok geschreven mag
worden. Lammert-Jan Klok heeft inmiddels afscheid genomen als jeugdtrainer.

Bij aanvang van het seizoen is een jeugd/seniortoernooi georganiseerd, wat
langzamerhand begint uit te groeien tot traditie.
Verder is in oktober een open dag voor de jeugd van Maarssen gehouden. De
belangstelling was echter matig, ondanks affiches in de basisscholen en publiciteit in
de plaatselijke kranten.
Rond 5 december heeft de Sint een heus bezoek gebracht aan de sporthal. Ter
gelegenheid hiervan is een onderling toernooi gespeeld.
Bij het traditionele oliebollentoernooi werd dit jaar ook de inzet van de ouders
gevraagd. Samen met zoon/dochter kon men aan den lijve ondervinden hoe lastig
badminton kan zijn. Een toernooi samen ouders is zeker voor herhaling vatbaar.
In april werden de clubkampioenschappen gespeeld. Zoals al eerder vermeld in dit
clubblad is dit toernooi naar ieders tevredenheid verlopen.

In het afgelopen seizoen heeft de jeugdcommissie veel hulp gehad van met name Ad
van Velzen en Douwe van de Ley tijdens de zaalwachten op zaterdag. Ook voor
komend seizoen zijn zij weer beschikbaar. Tenslotte heeft de commissie een aantal
personele wisselingen ondergaan. Aan het eind van het seizoen heeft men afscheid
genomen van Yvonne Bol, Stephanie van Triet, John van Rooyen en Annemarie
Nieuwenhuijzen. Gelukkig hebben zich Liska Penners, Tessa Wempe en Christ
Plaizier voor de vacatures gemeld. Samen met Ernst Buytendijk zal men ook dit
seizoen weer proberen het naar de zin van de jeugd te maken.
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JAARVERSLAG  1994/1995 VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE

Zoals elk jaar is de TC druk in de weer geweest een sportief badminton seizoen
mogelijk te maken. Hieronder volgen de belangrijkste activiteiten.

Een bijzonder aardig initiatief is het junior/senior toernooi. Dit werd gehouden op
zaterdagmorgen 17 september 1994. Hoewel dit hoofdzakelijk een initiatief is van de
JC, is het toch ook vermeldenswaard in dit verslag. De opzet van dit toernooi is dat er
teams bestaande uit een senior en junior speler worden gevormd. Voor de beste twee
jeugd- en senior spelers waren er prijzen. Uit het enthousias-me van de spelers viel af
te leiden dat het een succes was. In het clubblad viel te lezen dat tijdens dit toernooi
de weerstand van de oudjes niet zo groot was, dit verklaart in ieder geval een deel van
het enthousiasme.

Het Champagne toernooi werd op 6 januari 1995 volgens het toss-principe gespeeld.
Met muziek op de achtergrond werd het een gezellige chaos. Dit laatste vooral door
het continue wisselen van de samenstelling van de teams en het grote aantal
deelnemers. Na afloop werd met champagne het nieuwe jaar ingeluid.

In maart 1995 was het moment daar waar iedereen met enige ambitie naar uitkeek: de
Clubkampioen-schappen. Er werd gespeeld in drie groepen: beginnende recreanten,
gevorderde recreanten en competitiespelers. Het aantal deelnemers was gestegen ten
opzichte van het voorgaande jaar, met name in de groep voor de beginnende
recreanten. In maar liefst 31 poules werden in totaal 387 wed-strijden gespeeld.
Iedereen heeft in het verslag van de kampioenschappen van Ronald Koenis in
clubblad nr. 5 kunnen lezen dat er vele spannende wedstrijden werden gespeeld.
Vermeldenswaard is de prolongatie van de kampioenstitel door Ernst Buytendijk en
de drie titels die Gerard Kieft behaalde in de categorie van de beginnende recreanten.
De clubkampioenschappen werden afgesloten met een feestavond. Hier kregen alle
prijswinnaars hun verdiende troffee uitgereikt.

Aan de Winter Competitie namen 6 teams deel. Geen enkel team kon aanspraak
maken op een titel. Sterker nog, enkele teams eindigden zelfs in de onderste helft. Dat
het beter kan, bleek uit de andere competitie die elk seizoen georganiseerd wordt.
Aan de VoorjaarsKompetitie namen 8 teams deel. Na het VJK-opwarmtoernooi
konden de teams van start. Hier kon OSM twee kampioenen in haar gelederen vinden:
OSM 4 (voor het tweede jaar achtereen kampioen) en OSM 8. De VJK wordt
gekenmerkt door gezelligheid in combinatie met een gezonde en sportieve drang om
toch zoveel mogelijk te winnen. Iedereen kan meespelen - van welk niveau ook. Dit
werd nog eens geïllustreerd door OSM 8 dat bestaande uit vijf beginners, kampioen
werd. Er verscheen tweemaal een verslag van een VJK-wedstrijd in het clubblad. Dit
kan beter!
Wellicht is het een leuke suggestie om eens een thuiswedstrijd te bezoeken. Er wordt
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bijna elke zondagmorgen gespeeld tijdens de twee competitieperiodes. Het is echt de
moeite waard je clubleden te zien spelen tegen andere verenigingen, al is het alleen
maar om ze aan te moedigen.

Dit seizoen werden voor de competitiespelers op woensdag en voor de beginnende
recreanten op donderdag weer trainingen georganiseerd. Vooral voor de leden die net
badminton zijn gaan spelen is de beginnerstraining van belang. Het is zonder enige
twijfel voor een belangrijk deel te danken aan het enthousiasme van John van Rooyen
waarmee hij zijn trainingen geeft dat we veel van de nieuwe leden behouden hebben.
Het doet ons dan ook pijn dat John heeft besloten te stoppen met de trainingen. Ook
Lammert-Jan Klok heeft aangegeven te stoppen met het trainen van de jeugd en de
competitiespelers. Gelukkig heeft het bestuur een goede vervanger gevonden. Marcel
Fouth gaat alle trainingen voor OSM verzorgen.

De TC heeft dit seizoen twee van haar leden moeten laten gaan. Clara Gruben heeft
besloten na haar verhuizing naar De Bilt, niet langer lid te blijven van OSM. Nadat
Ben Lockhorn wegens drukke werkzaamheden zijn voorzitterstaken al had afgestoten
verlaat hij nu ook onze commissie. De TC wil hen nogmaals hartelijk danken voor
hun inzet om de club draaiende te houden.
Dit betekent dat de TC met open armen een actief lid zal verwelkomen die de TC wil
versterken. Denk je dat je het organiseren van bovenstaande activiteiten leuk vindt,
schroom dan niet om je aan te melden.

De TC

JAARVERSLAG 1994/1995 VAN DE REDACTIECOMMISSIE
In het afgelopen seizoen is ons clubblad weer vijf maal verschenen. Het blad viel bij
de leden in de bus in september en november 1994, en in januari, maart en juni 1995.
Het seizoen 1994/1995 is mijns inziens voor de RC één van de betere van de afgelo-
pen jaren geweest. Heeft het voortbestaan van de clubkrant jarenlang aan een zijden
draadje gehangen, in het afgelopen jaar ging het de RC voor de wind, immers alle vijf
nummers kwamen uit in de geplande week. Ook met de kopij is het in het afgelopen
jaar steeds beter gegaan. Steeds meer teksten worden op discette aangeleverd. Dit
heeft de RC-leden al veel overtypewerk bespaard (N.B. het niet kunnen beschikken
over een PC hoeft overigens niemand ervan te weerhouden kopij aan te leveren, in dat
geval is de RC altijd van harte bereid een tekst over te tikken). Vervolgens wordt elke
tekst nog minstens één keer nagelopen. Als er suggesties tot wijziging zijn die het
niveau van het redactionele ‘punten- en kommawerk’ overschreiden, wordt contact
opgenomen met de auteur. Wel blijken er vrijwel altijd nog enkele ontbrekende stuk-
jes binnengehaald te moeten worden bij degenen die deze toegezegd hadden. Dit
vraagt niet zelden de nodige improvisatie. Vervolgens moet het redactioneel nog
geschreven worden en moet er binnen de RC gebrainstormd worden over de inhoud
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van de Varia-rubriek en de Wist-U-Dat-jes (is het U overigens opgevallen dat de Wist-
U-Dat-rubriek met ingang van het nu lopende seizoen is komen te vervallen en dat er
een nieuwe strip voor in de plaats gekomen is?). Als alle kopij verzameld is, moet
alles gelayout worden, wordt het geheel uitgedraaid en moet dit origineel naar de
drukker in Nieuwegein gebracht worden. Enkele dagen later moeten de dozen met
gedrukte clubbladen weer bij hem opgehaald worden, moet de inhoud van de dozen
gestickerd worden, moet alles op postcode gebundeld worden. De laatste handeling
voor de RC in het afleveren van de hele handel bij de PTT. De bovenbeschreven
handelswijze is de productiegang die voor elk van de vijf jaarlijkse clubkranten
gelopen moet worden. Het werk dat elk clubblad met zich meebrengt is goed uit te
voeren met vier personen. Begonnen we het afgelopen seizoen met zijn drieën
(Remco den Elzen, Ingrid Janssen en ondergetekende), vanaf het moment dat club-
krant vier in productie kwam, is Ronald Koenis de RC komen versterken. De RC is
bijzonder blij dat het gelukt is hem hiervoor te strikken. Vanaf dat moment is de
werkdruk bij de andere drie RC-leden weer acceptabel geworden. We hopen dan ook
dat het zal lukken deze bezetting in de komende tijd te continueren.
Een volgend onderwerp van dit jaarverslag betreft de kosten van de klubkrant. Tot aan
de afsluiting van het boekjaar 1993/1994 is het vrijwel altijd gelukt om binnen de
begroting te blijven die in het jaar ervoor gemaakt werd. Het afgelopen jaar is dat niet
gelukt. De reden is dat er wat meer pagina’s gedrukt zijn dan oorspronkelijk voorzien
was. De oorzaak hiervan is simpelweg dat we meer kopij binnengekregen hebben dan
we verwacht hadden. Het betreft, naast onverwachte -maar zeer welkome- bijdragen
van eigen OSM-leden in de vorm van bijvoorbeeld verslagen van voorjaars-
competitiewedstrijden, ook teksten die van de Nederlandse Badminton Bond kwamen.
Dit jaar is er bijvoorbeeld in het 4e en 5e nummer van seizoen 1994/1995 een tekst
geplaatst van Paula Rip van de NBB over veel voorkomende blessures binnen de
badmintonsport, en hoe die te voorkomen (samen 9 pagina’s). Verder zijn er ook nog
enkele, meer ludieke, bijdragen geplaatst (o.a. een spelregelkwis, een puzzel en het
Wipneus en Pim sprookje, in het 1e, 2e en 3e nummer van deze jaargang: samen 8
pagina’s). Binnen het bestuur van OSM-badminton is over deze ‘overcapaciteit’
gesproken. Het bestuur is van mening dat we deze overschreiding voor lief moeten
nemen en dat juist die extra binnengekomen kopij ons tijdschrift tot een clubblad
maakt. Het is in feite een luxeprobleem en het zal ondervangen worden door volgend
seizoen enkele pagina’s extra op de begroting op te voeren.
Een laatste opmerking betreft de inkomsten uit advertenties in het clubblad. Deze blij-
ken in het afgelopen seizoen vrijwel gelijk gebleven te zijn ten opzichte van voor-
gaande jaren. We hopen dat deze vorm van sponsoring in het komende jaar op hetzelf-
de peil zal blijven. In elk geval wil ik alle adverteerders bedanken voor het mogelijk
maken van het uitgeven van ons clubblad op de wijze zoals het nu weer voor U ligt.

Marc Hameleers
voorzitter RC
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$$
AKTIVA   1995 1994 1993

Voorschotten 363,70 500,00 500,00
Vooruitbetaalde en/of  
nog te ontvangen bedragen 0,00 3.285,80 3.312,40
Kas           21,80 420,37 272,56
N.M.B.     0,00 0,00 387,56
Giro        2.371,53 15.134,23 4.125,95
Giroplus     12.745,25 7.674,44 7.560,63_________ _________ _________

15.502,28 27.014,84 16.159,10

PASSIVA      1995 1994 1993

Eigen vermogen 11.206,73 11.195,34 11.194,10
Voorzieningen 0,00 1.000,00 1.400,00
Vooruitontvangen
en/of nog te betalen bedragen 4.295,55 14.819,50 3.565,00_________ _________ _________

15.502,28 27.014,84 16.159,10

Voorschot sekretariaat: 150,00
Voorschot Jeugdcommissie: 213,70
Balans: 363,70

Eigen vermogen per  30-jun-94: 11.195,34
Saldo winst per 30-jun-95: 11,39
Eigen vermogen per 30-jun-95: 11.206,73

De voorziening is in het boekjaar 94/95 gebruikt ter dekking van de
kosten van evenementen, die desalniettemin vrij sterk gestegen zijn.

Vooruitontvangen en/of nog te betalen bedragen:
Contributie jeugd: 360,00
Contributie Rekr./Comp.: 2.220,00
Inschrijfgelden nieuwe leden: 225,00
Nog te betalen bedragen: 1.490,55
Balans: 4.295,55

Toelichting balans per 30 juni 1995

FINANCIEEL  JAARVERSLAG

Balans van de afgelopen 3 jaren per 30 juni van ieder jaar



- 16 - OSM Badminton

$$
KOSTEN          Begr. '95 1995 1994 1993

Afschrijving inventaris 0,00 0,00 600,00
Abonnementen 65,00 61,00 61,00 92,00
Admin. kosten 750,00 1.116,59 1.127,75 1.359,40
Bondscontributies 5.546,25 8.803,73 6.863,59 5.972,37
Kosten clubkrant 2.020,00 2.703,38 2.247,61 1.002,52
Evenementen 1.250,00 1.715,63 775,00 962,85
Kosten jeugd 4.200,00 3.787,25 4.663,31 3.919,34
Kosten recr./comp. 650,00 1.057,06 1.454,22 1.175,88
Representatiekosten 500,00 967,95 1.446,81 791,40
Shuttles      2.094,00 2.992,76 1.999,30 2.880,00
Vergaderkosten 550,00 491,75 440,00 998,65
Zaalhuur       32.450,00 30.511,05 30.509,05 26.961,89
Saldo winst 264,75 11,39 1,24 0,00_________ _________ _________ _________

50.340,00 54.219,54 51.588,88 46.716,30

OPBRENGSTEN 1995 1994 1993

Voorzieningen 0,00 0,00 0,00 17,35
Opbrengst clubkrant 1.640,00 1.775,00 1.960,00 0,00
Contributies/donaties 46.700,00 49.769,50 47.130,00 41.432,00
Interest    750,00 1.080,04 1.128,88 1.113,03
Inschrijfgeld 750,00 1.055,00 810,00 1.190,00
Jeugdsubsidie 500,00 540,00 560,00 600,00
Saldo verlies 0,00 0,00 0,00 2.363,92_________ _________ _________ _________

50.340,00 54.219,54 51.588,88 46.716,30

Verlies en winst rekening
(vanaf 1 juli van het ene jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar),
aangevuld met de begroting voor 1994/1995

Toelichting winst en verlies rekening per 30 juni 1995

Abonnementen Inschrijving bij Kamer van Koophandel

Administratiekosten declaraties, verzendkosten acceptgiro’s e.d.

Bondscontributies senioren: 24,40; junioren 16,06; distriktsbijdrage 6,00.
Met ingang van dit jaar, heeft het bestuur besloten de
verdeling van deze contributies over 2 verenigingsjaren te
stoppen. De kosten vallen derhalve in het jaar van
betaling.
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Kosten clubkrant kosten verzending en drukker

Evenementen kosten clubkampioenschappen en andere evenementen

Kosten rekr./Comp. Inschrijfgelden competities, toernooien, opvang nieuwe
leden, declaraties.

Kosten Jeugd Toernooien, competitie, consumpties, begeleiding.

Representatiekosten attenties bij ziekte, geboorte, voor vertrekkende bestuurs-
en commissie-leden

Vergaderkosten huur vergaderruimte ALV, consumpties

Opbrengsten clubkrant advertentie-inkomsten 1994/1995

Contributies
ontvangen van recreanten en competitiespelers 40.094,50
ontvangen van jeugd 9.525,00
ontvangen van donateurs 150,00
Totaal 49.769,50

Inschrijfgeld ontvangen van “wachtlijsters” jeugd en rekreanten

Jeugdsubsidie bijdrage van de gemeente Maarssen
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$$
BATEN                   SEIZOEN 1996/1997   SEIZOEN 1995/1996

Contributies               49.070,00 48.325,00
Inschrijfgeld             675,00 1.000,00
Donaties             100,00 50,00
Jeugdsubsidie         460,00 500,00
Interest             900,00 1.000,00

Totaal baten         51.205,00 50.875,00

LASTEN              

Zaalhuur            34.000,00 34.000,00
Shuttles             2.667,70 2.450,00
Bond/distriktsbijdrage 5.862,05 5.827,00
Kosten jeugd        4.200,00 4.200,00
Kosten Rekr./Comp.  1.000,00 1.450,00
Kosten vergaderen   475,00 550,00
Kosten administratie 500,00 750,00
Kosten clubkrant     1.300,00 520,00
Kosten evenementen  1.000,00 250,00
Kosten representatie 500,00 500,00
Abonnementen         61,00 65,00

Totaal lasten         51.565,75 50.562,00

Begrotingsoverschot/(tekort) (360,75) 313,00

Begroting seizoen 1996-1997

Toelichting begroting seizoen 1996-1997

Met inachtneming van de ontwikkeling van ons ledenbestand (mede kijkend naar wat
de landelijke ontwikkelingen zijn), is het ondoenlijk een min of meer sluitende
begroting te presenteren zonder een helaas vrij forse contributieverhoging door te
voeren, terwijl er tegelijkertijd op practisch alle fronten bezuinigd zal moeten worden.
Derhalve ontkomt de vereniging niet aan een verhoging van NLG 15,- voor senioren,
en NLG 10,- voor de jeugdleden.

Toelichting opbrengsten:
aantal contrib. totaal

Contributies          Jeugd   49 190,00 9.310,00
Rekreanten 116 280,00 32.480,00
Competitie 26 280,00 7.280,00

49.070,00
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Inschrijfgeld       30,00 22,50 675,00

Donaties            4,00 25,00 100,00

Jeugdsubsidie gem. Maarssen 46,00 10,00 460,00

Het Bestuur OSM Badminton, 9 oktober 1995.

Shuttles             74,00 36,05 2.667,70

aantal bijdrage totaal
Bijdrage bond/distrikt jeugd 49 17,23 844,27

senioren 142 26,19 3.718,98
distriktsbijd 191 6,80 1.298,80

5.862,05

Kosten jeugd        begeleiding 3.000,00
administratie 250,00
competitie 150,00
toernooien 500,00
evenementen 300,00

4.200,00

Kosten rekr./comp.      administratie 100,00
oliebollentoernooi 175,00
clubkampioenschappen 725,00

1.000,00

Clubkrant             drukker 5 keer 1.825,00
P.T.T. 5 keer 600,00
diversen 75,00
opbrengsten advertenties (1.200,00)

1.300,00

Toelichting kosten:

Zaalhuur Gezien de jaarlijkse zaalhuurverhogingen die de gemeente doorvoert,
zou er eigenlijk 36,000 gulden begroot moeten worden; gelet op de
ontwikkeling van het ledenbestand is het helaas niet mogelijk de
volledige zaalhuur zoals hij er was te garanderen; er zullen helaas nog
wat uren en avonden moeten sneuvelen.
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JEUGD
OSM BADMINTON  AGENDA NOVEMBER  1995 - JANUARI  1996.
JEUGD

Speeltijden:
GROEP 1 GROEP 2

11 november 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00 !
18 november 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
25 november 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

2 december 08:30 - 11:00 OSM-Sinterklaastoernooi
9 december 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
16 december 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
23 december Geen badminton
30 december Geen badminton

6 januari 08:30 - 11:00 Oliebollentoernooi
13 januari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
20 januari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
27 januari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

3 februari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
10 februari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
17 februari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00
24 februari 08:30 - 09:45 09:45 - 11:00

Bijzonderheden:
26 november Hooiberg-jeugdtoernooi Olst, tel.: 0570- 563306
11 februari Jeugdtoernooi Elst.

VERSLAG JUNIOREN/SENIOREN-TOERNOOI  1995
Ook dit jaar was er weer een junioren/senioren-toernooi, hetgeen wederom een groot
succes was. Net als de voorgaande jaren hebben we de senioren weer eens dik
ingemaakt. Dit kostte weinig moeite omdat ze ook dit jaar weer weinig weerstand
boden.

De winnaars bij de junioren waren (bij de meisjes) Femke v/d Leij en (bij de jongens)
Daniël Zouteriks. Bij de senioren was de winnares José Eijkelkamp en de winnaar
Cor Zagers. En de troostprijs was dit jaar voor Douwe v/d Leij. Van harte gefelicteerd
met je troostprijs, volgend jaar beter. Hopelijk wordt er dan weer een junioren/
senioren-toernooi georganiseerd.

Badmintongroetjes,
Vanessa Simons & Niels de Leeuw
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TECHNISCHE COMMISSIE
OSM BADMINTON  AGENDA NOVEMBER  1995 - JANUARI  1996.
SENIOREN

Speeltijden:
woensdag 20:30 - 23:30 comp.training (fazantenkamp)
donderdag 20:30 - 24:00 vrij spelen
vrijdag 20:30 - 23:00 vrij spelen
zondag 09:30 - 13:30 competitie

Bijzonderheden:
24 november Beginnerstoernooi
26 november Geen competitie
27 november Algemene Leden Vergadering

24 december Geen competitie
27 december Geen competitietraining
29 december Geen vrij spelen
31 december Geen competitie

5 januari OSM - Champagnetoernooi (tot 24:00)
10 januari Kopij-datum derde clubkrant

4 februari Geen competitie
7 februari Laatste competitietraining
17 februari Landelijk recreantenteam-toernooi 1996

Arnhem en Zwolle, tel: 070 - 393 81 94

CHAMPAGNE -TOERNOOI

Net zoals het afgelopen jaar wordt op de eerste vrijdagavond van januari het cham-
pagne-toernooi georganiseerd. De opzet is wederom een toss-toernooi. De laatste keer
liep, tot onze spijt, niet alles van een leien dakje, maar we hopen dat nu onder controle
te hebben, daar we de zaal tot 24.00 uur tot onze beschikking hebben. Na afloop
willen we met elkaar een toost uitbrengen op het nieuwe jaar.
Komt dus allen vrijdag 5 januari, aanvang 20.30 uur, naar de Bisonhal.

De TC
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BEGINNERS-TOERNOOI

Op vrijdag 24 november organiseert de TC ten behoeve van de nieuwe leden een
beginners-toernooi. Het toernooi begint om 20.45 uur en eindigt om 23.00 uur en is
kosteloos. De bedoeling is nieuwe leden een voorproefje te geven van hetgeen zij
kunnen verwachten van een “echte” wedstrijd zoals deze bijvoorbeeld tijdens de
voorjaarscompetitie gespeeld wordt. Wij moeten ons op 24 november helaas beperken
tot het spelen van de mix en de dubbel. Wegens tijdgebrek vervalt het enkelspel.
Nieuwe leden, dit is de perfekte gelegenheid om hetgeen jullie van Marcel Fouth
hebben geleerd in praktijk te brengen, dus schrijf je in via het inschrijfformulier op
het prikbord! Je kunt je als team inschrijven maar ook individueel. Mocht je nog
vragen hebben, aarzel niet en bel (0346) 57 21 27 of benader mij of een van mijn
collega TC-leden in de zaal!

Helen Dufrasnes
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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN

NAAM: ADRES: TEL: FUNCTIE:
0346-

BESTUUR
Adriaan Beljaars Pauwenkamp 62 564075 Voorzitter
Marianne Boogmans Bloemstede 385 562776 Secretaris
Ernst Buytendijk Bloemstede 589 567428 Lid
Agaath den Elzen Spechtenkamp 182 573710 Voorzitter TC (Sr. comp.)
Erik van Esterik Antilopespoor 31 571634 Lid
Marc Hameleers Fazantenkamp 571 561428 Voorzitter RC
Liska Penners Boomstede 17 569097 Voorzitter JC
Eelco Weenink Fazantenkamp 783 571083 Penningmeester

TECHNISCHE-COMMISSIE
Dick van Dam v. Bijnkershoekln. 169, Utr. 030-2964454 Lid (VJK)
Helen Dufrasnes Pauwenkamp 240 572127 Lid
Agaath den Elzen Spechtenkamp 182 573710 Voorzitter (Sr. comp.)
Erik van Esterik Antilopespoor 31 571634 Lid

JEUGD-COMMISSIE
Ernst Buytendijk Bloemstede 589 567428 Lid
Liska Penners Boomstede 17 569097 Voorzitter
Krist Plaizier Troelstrastraat 48 572310 Lid (Jr.comp.)
Tessa Wempe Bloemstede 490 564056 Lid

REDACTIE-COMMISSIE
Remco den Elzen Spechtenkamp 182 573710 Lid
Marc Hameleers Fazantenkamp 571 561428 Voorzitter
Ingrid Janssen Fazantenkamp 562 550761 Lid
Ronald Koenis Reigerskamp 320 569973 Lid

KASCONTROLE-COMMISSIE
Martin van Amerongen Ranstplein 26 570409
Jan Postmus Valkenkamp 215 560339

Als je belt, vraag je dan even af, of het op een tijd is waarvan je
verwacht dat degene die je belt, die tijd ook redelijk vindt.


