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

Jaargang 17 (januari 1995), nr. 3

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

Maarssen.

REDACTIONEEL
In de vorige clubkrant stond het inschrijfformulier voor de clubkampioen-
schappen opgenomen. Iedereen heeft dus al ruim de gelegenheid gehad om
dit op tijd in te leveren. Voor degenen die pas op het allerlaatste moment
besluiten dat ze toch nog mee gaan doen, hebben we in dit nummer (op
pagina 31) nogmaals een inschrijfformulier afgedrukt. Let wel: je hebt
vanaf het moment dat dit clubblad bij je in de bus valt nog maar enkele
dagen om het formulier bij Agaath den Elzen in te leveren. Als het bij haar
op 15 januari niet binnen is, is je kans om dit jaar nog mee te doen
verkeken.

Wil iedereen die kopij  schrijft voor het volgende nummer van het
clubblad eraan denken dat dit ingeleverd moet worden vóór 9 februari
1995. Die komende clubkrant staat, en dat ligt wel voor de hand, in het
teken van de boven genoemde kampioenschappen. Het is de bedoeling dat
het volgende clubblad dit jaar ruim vóór het begin van de belangrijkste
sportieve gebeurtenis van het OSM-jaar bij je in de bus zal vallen. Vorig
jaar is dat helaas mis gelopen. Over de redenen hiervan lees je in het
jaarverslag 1993/1994 van de RC (zie pagina 10).

Het nieuwe jaar is zojuist begonnen en we wensen iedereen dan ook
vanzelfsprekend een gelukkig en gezond 1995 toe, (ook al zijn de laatste
champagneresten misschien nog wel niet helemaal uit je lijf verdwenen,
want: jij was toch ook aanwezig op het champagnetournooi ...).

De Redactie
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VAN DE VOORZITTER

Op de eerste plaats wens ik U allen een gelukkig, gezond en sportief 1995. Zoals
bijna iedereen ben ook ik benieuwd wat dit jaar ons brengen zal. Hoe zal het gaan
met onze teams in de jeugd- en seniorencompetitie? Wat zal de voorjaarscompetitie
ons brengen? Maar niet in het minst ben ik benieuwd of we alle functies die binnen
het bestuur en de commissies vakant komen weer zullen kunnen opvullen. Op het
moment dat ik dit schrijf zijn we nog op zoek naar een nieuwe penningmeester en
de tijd begint te dringen. Ook zijn verschillende andere vacatures voor diverse
commissies zijn niet ingevuld. Wellicht iets voor het realiseren van één van Uw
goede voornemens.

In dit clubblad treft U de uitnodiging aan voor de komende Algemene Leden
Vergadering. Hierbij worden uiteraard de resultaten van het vorige seizoen 1993-
1994 en de begroting voor het komende seizoen 1995-1996 aan U voorgelegd.
Wellicht is het bekend dat de ALV de enige en juiste plaats is waar U het gevoerde
en te voeren beleid aan de orde kunt stellen. Het is zo eenvoudig en kinderachtig
om in de zaal of op het moment dat je een bestuurslid tegenkomt op straat of in
winkelcentrum Bisonspoor je ‘grieven’ te uiten. Mijn mening hierover is even
simpel als duidelijk. Iedereen die de ALV links laat liggen heeft geen enkel recht
van spreken.

Bij de aanvang van het nieuwe seizoen zullen we het labelsysteem aanpassen.
Zonder label zal er niet meer gespeeld kunnen worden en als de
contributieverplichtingen niet op tijd zijn nagekomen, wordt de toegang naar de
zaal ontzegd. Tijdens de ALV zal hieromtrent, door het bestuur, een voorstel
worden gedaan (zie ook verderop in dit blad).

Voor de jeugd en senioren zit de competitie er weer bijna op. Ik hoop dat alle teams
zich op zijn minst zullen handhaven. Wellicht zit er toch nog een kampioensteam
tussen. Als het einde van de wintercompetitie zich aandient begint het bloed bij de
recreantenteams voor de voorjaarscompetitie (VJK) weer wat sneller te stromen.
Begin februari gaat deze competitie alweer voor de 25e keer van start. Wist u
trouwens dat er een team meespeelt dat al voor de 11e keer in dezelfde
samenstelling aan de VJK deelneemt.

Ik verwacht velen van U te zien op de ALV op 30 januari aanstaande.

Adriaan Beljaars
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 30 JANUARI 1995

UITNODIGING  ALGEMENE  LEDENVERGADERING

Bij deze worden alle leden van onze vereniging uitgenodigd voor de
Algemene Ledenvergadering op MAANDAG 30 JANUARI 1995, aanvang
20.00 uur. Deze vergadering zal worden gehouden in het wijkcentrum ‘De
Eendenkooi’ in Boomstede.

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen laatstgehouden A.L.V.
4. Jaarverslag van het bestuur
5. Jaarverslagen commissies
6. Bestuursverkiezing: Aftredend conform het huishoudelijk reglement:

Richard Boogmans. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Kandidaten kunnen
zich melden bij het secretariaat.

7. Voorstellen van het bestuur over contributieaanpassing en aanpassing
en gebruik labelsysteem. Zie toelichtingen op pagina12.

8. Voorstellen door tenminste 10 stemgerechtigde leden, ten laatste 2
etmalen vóór de vergadering schriftelijk bij de secretaris ingediend.

PAUZE

9. Verslag kascontrole commissie
10. Financieel verslag 1993/1994 - zie toelichting
11. Benoeming kascontrole commissie
12. Contributievaststelling zie toelichting
13. Begroting - zie toelichting
14. Rondvraag
15. Sluiting
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VERSLAG ALGEMENE  LEDENVERGADERING ,
d.d. 18 jan. 1994, gehouden in de Eendenkooi

Aanwezig: 14 leden

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

2. Ingekomen stukken
Afmeldingen van: A.van Diemen, T.Dijkstra, B.Lockhorn, P.Stäbler
en L.Dufrasnes.

3. Notulen laatstgehouden A.L.V.
Vastgesteld en goedgekeurd.

4. Jaarverslag van het bestuur
Vastgesteld en goedgekeurd.

5. Jaarverslagen commissies
Vastgesteld en goedgekeurd.

6. Bestuursverkiezing
Aftredend: Marianne Boogmans. Het voorstel van het bestuur, haar
te herkiezen als bestuurslid, wordt door de A.L.V. ondersteund.

7. Voorstellen door tenminste 10 stemgerechtigde leden enz.
Geen.

8. Verslag kascontrole commissie
De kascontrole commissie heeft de boeken en de bescheiden
gecontroleerd en adviseert de A.L.V. de penningmeester decharge te
verlenen.
De A.L.V. verleent de penningmeester decharge.

9. Financieel verslag 1992/1993
Nadat de penningmeester de balans en het financieel verslag heeft
toegelicht, worden beiden vastgesteld en goedgekeurd.

10. Benoeming kascontrole commissie
John van Rooyen, Jan Postmus en Martin van Amerongen worden
herkozen.
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11. Begroting
Na de toelichting van de penningmeester op de begroting wordt deze
vastgesteld en goedgekeurd.
Adriaan: De prijs van de zaal gaat jaarlijks met ongeveer 25%
omhoog. Om de contributie niet te drastisch te laten stijgen, is
besloten om de zaalhuur te minimaliseren. Op deze manier hebben
wij de zaken redelijk recht kunnen houden.
In de begroting van 94/95 is wel de standaardverhoging opgenomen
die 2 jaar geleden is aangegeven, echter vlak voor het eind van het
jaar kregen wij bericht dat de indexering ook nog zou plaatsvinden
op basis van 10%. Omgerekend betekent dat een verhoging van
ƒ 1.600,-. Dat zal leiden tot een begrotingstekort van ƒ 4.000,-. Dit
hoeven we maar 2 jaar te doen en het eigen vermogen is weg en we
staan aan de rand van de afgrond.
Het bestuur heeft besloten de lijst van de zaaltijden nogmaals door te
nemen om te kijken of er alsnog iets afgestoten kan worden. Als we
nog bijvoorbeeld 4 avonden kunnen schrappen, hebben we het stukje
indexering terugverdiend.
Het bestuur heeft besloten n.a.v. de indexering een brief naar de
gemeente te schrijven, om aan te geven dat als zij doorgaan met het
verhogen van de prijzen, wij er niet aan ontkomen vergaande
maatregelen te nemen, die het begin van het eind van onze
vereniging aankondigen.

12. Contributievaststelling
Voorstel van het bestuur:
Verhoging jeugd met ƒ 10,- en de senioren met ƒ 15,-
De contributie voor de jeugd wordt dan ƒ 175,- en voor de senioren
ƒ 255,-.
Het begrotingstekort van ƒ 4.000,- wordt dan teruggebracht naar
ƒ 1.300,-.
De A.L.V. gaat akkoord met dit voorstel.
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13. Rondvraag
- Vraag: Komt er nog een cursus gevorderden training?

Antwoord: Als het op donderdag niet te druk is, kan een cursus
georganiseerd worden.

- Vraag: Zou het mogelijk zijn met de klubkampioenschappen weer
als prijzen bekers enz. te geven?
Antwoord: Gezien de hoge kosten hieraan verbonden en gezien de
financiële situatie kan dit niet.

- Hierna complimenteerde John de redactie met het uiterlijk en de
enorm verbeterde leesbaarheid van de krant.

14. Sluiting
Adriaan sloot de vergadering, bedankte een ieder voor zijn/haar
aanwezigheid en nodigde de aanwezigen uit voor het traditionele
drankje na afloop.

JAARVERSLAG  OSM BADMINTON SEIZOEN 1993/1994.
Algemeen
- Het jaaroverzicht van seizoen 93/94 behelst de periode 1 juli 1993 t/m

30 juni 1994.
- De belangstelling voor de teamsporten is nog steeds groter dan de

belangstelling voor de individuele sporten.
- Dankzij een lichte daling van de afmeldingen, is het ledenbestand

redelijk stabiel gebleven.
- Aan het eind van het seizoen is Ernst Buytendijk namens de J.C., het

bestuur komen versterken.

Ledenbestand
Aan het eind van het seizoen 93/94 was ons ledenbestand als volgt
samengesteld:
Jeugd - 55
Recreanten - 133
Competitie - 36
Donateurs - 8
Afmeldingen - 64
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Financiering
De contributies voor seizoen 93/94 waren:
Rekreanten/competitie ƒ 240,-
Jeugd ƒ 160,-
Inschrijfgeld senioren ƒ 25,-
Inschrijfgeld jeugd ƒ 15,-
Donateurs ƒ 25,-

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond uit:
Voorzitter - Adriaan Beljaars
Secretaris - Marianne Boogmans-Vernooy
Penningmeester - Richard Boogmans
Algemeen lid - Ben Lockhorn
Algemeen lid - Clara Gruben
Algemeen lid - Annemarie Nieuwenhuizen
Algemeen lid - Marc Hameleers
Algemeen lid - Ernst Buytendijk.
Het bestuur werd bijgestaan door de volgende commissies:
Technische commissie - voorzitter Ben Lockhorn
Jeugd commissie - voorzitter Annemarie Nieuwenhuizen
Redactie commissie - voorzitter Marc Hameleers

Vergaderingen
Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar 11 maal en schreef eenmaal een
algemene ledenvergadering uit. De voornaamste aandachtspunten van het
bestuur zijn dit seizoen geweest:
- vaststelling zaalhuur
- clubkrant en advertenties
- invulling kaderleden
- wijziging statuten
- wijziging huishoudelijk reglement
- uitvoering beleidsplan 93/98
- ledenbestand.
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Slot
Tot slot spreekt het bestuur haar erkentelijkheid uit aan allen die in het
seizoen 1993/1994 op welke manier dan ook, hun steentje hebben
bijgedragen binnen de vereniging.

Maarssen, 5 augustus 1994
Mevrouw M.E.Boogmans-Vernooy, secretaris.

JAARVERSLAG  1993/1994 VAN DE JEUGD COMMISSIE

In het afgelopen jaar heeft de JC weer verschillende activiteiten
georganiseerd. Voorbeelden zijn het opzetten van toernooien,
clubkampioenschappen, de competitie en een zomerkamp. Vanzelfsprekend
hoort ook de zaalwacht op de zaterdagmorgen tot de activiteiten van de JC.

- In 1993/94 hebben weer verschillende teams, met wisselend resultaat,
meegedaan aan de competitie.

- Verder organiseerde de JC een Sinterklaas-, een Oliebollen-, een
onderling en een jeugd/seniorentoernooi.

- De clubkampioenschappen liepen voor de jeugd in het algemeen heel
soepeltjes. Wel hadden we soms wat weinig tijd. Hierdoor moesten veel
wedstrijden kort achter elkaar gespeeld worden. Gelukkig kunnen we er
in het komende jaar wat meer speeluren voor uittrekken.

- In juni 1994 is de JC met een groep jeugdleden op kamp geweest naar
Wijk aan Zee. Het is een zeer geslaagd weekend geworden.

Op  het eind van het vorige seizoen hebben enkele JC-leden besloten met
hun werk te stoppen. Dit waren Anke Swier en Wilfred van den Brink.
Jullie beiden nogmaals bedankt voor jullie inzet. De coördinatie van de
jeugdcompetitie is voor het lopend seizoen door Yvonne Bol overgenomen.
In het najaar van 1994 besloot ook Wim Menke met de JC te stoppen. Het
betekent dat de basis voor het lopende seizoen voor het JC-werk wel erg
smal geworden is. Gelukkig hebben we twee ouders van jeugdleden bereid
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gevonden om mee te gaan draaien in het zaalwachtrooster. Hierdoor
worden de overige JC-leden ontlast. Maar ..., in het komend jaar zal meer
versterking nodig zijn, omdat het zeker is dat er nog meer JC-ers zullen
gaan stoppen.

Annemarie Nieuwenhuizen
voorzitter JC

JAARVERSLAG  1993/1994 VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE

In september 1993 zijn de competitieteams weer van start gegaan. Vanaf dat
moment waren de teams druk bezig met het veroveren van zoveel mogelijk
punten om daarmee de kampioenstitel binnen te halen. Eén team is hierin
op de valreep ook daadwerkelijk geslaagd; alsnog van harte.
Het jaar 1994 zijn we, zoals gebruikelijk, gestart met het
oliebollentoernooi. 1994 had een andere opzet dan de vorige jaren. Er was
voor gekozen om er een toss-toernooi van te maken. Hoewel de opkomst
niet hoog was, was het erg gezellig en kunnen we terug kijken op een
geslaagde avond.
In februari werd het opwarmtoernooi voor de voorjaarscompetitie gespeeld.
Daarna volgde de VJK zelf. Helaas werden enkele teams de dupe van een
organisatorische fout. Zij werden daardoor gedwongen het strijdperk
voortijdig te verlaten. Toch mochten we enkele teams feliciteren met het
behalen van de kampioenstitel.
De clubkampioenschappen werden gehouden van 14 tot en met 23 april.
Het werd dit jaar iets anders georganiseerd dan in voorgaande jaren (er
werd bijvoorbeeld niet meer om de derde plaats gespeeld). We hebben
getracht zoveel mogelijk aan de wensen van de spelers tegemoet te komen
door een stuk flexibiliteit aan te brengen in de aanvangstijden van de te
spelen wedstrijden. Alle uitslagen hebben in een van de vorige nummers
van de clubkrant gestaan. De finaledag (zaterdag 23 april) werd afgesloten
met een denderend clubfeest. Al met al is mijn conclusie dat de
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clubkampioenschappen dit jaar een stuk beter geslaagd waren dan die van
het jaar ervoor.
Intussen is het ‘jeugd/senioren-toernooi’ een vast onderdeel geworden van
het jaarlijkse programma. Ondanks de ietwat magere opkomst van de
senioren kan er terug worden gekeken op een geslaagde dag.
Afsluitend wil ik van de gelegenheid gebruik maken te melden dat er
binnen de TC op korte termijn vacatures ontstaan. Vandaar een dringende
oproep aan onze leden om zich spontaan aan te melden voor het vervullen
van deze vacatures. Alleen dan kan het voortbestaan van de club
gewaarborgd worden.

Ben Lockhorn
voorzitter TC

JAARVERSLAG  1993/1994 VAN DE REDACTIE  COMMISSIE

In het achterliggende speelseizoen is ons clubblad, overeenkomstig de
oorspronkelijke planning, vijfmaal verschenen. Alle nummers kwamen uit
in de geplande week, helaas met uitzondering van het belangrijkste vierde
nummer. Hierin staan traditioneel de speelschema’s voor de
clubkampioenschappen vermeld. Door ziekte binnen de redactie is een
vertraging van ruim twee weken opgetreden. Het gevolg was dat het vierde
nummer pas twee dagen vóór het begin van de kampioenschappen bij de
leden in de bus viel. Dit is een vervelend, maar bijna onvermijdelijk gevolg
van de smalle personele basis waarbinnen de RC opereert. Kon in het
jaarverslag van het seizoen 1992-1993 nog geschreven worden dat de
bezetting van de RC van vijf naar vier personen teruggelopen was, nu moet
ik melden dat de RC gedecimeerd is tot een aantal van drie personen. Pia
Stäbler en Jan Postmus, de laatste heeft de RC-kar zo’n vijf jaar getrokken,
hebben zich op het eind van het seizoen 1993-1994 helaas als RC-leden
teruggetrokken. Het is op zijn plaats hen hier hartelijk te bedanken voor
hun inzet. De twee overblijvers zijn dan ook bijzonder blij dat Ingrid
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Janssen op het eind van het vorige seizoen de RC is komen versterken. We
blijven echter op zoek naar een vierde en zo mogelijk een vijfde redactielid.

N.B. Vraag je maar eens af of er een kans is dat de clubkrant nog uitkomt,
als er bij een bezetting van drie RC-leden, om welke reden dan ook, nóg
eentje uit zou vallen. Het vele werk dat er verricht moet worden om de
clubkrant telkens weer op jouw deurmat te krijgen wordt dan écht een
ondoenlijke klus.

In de begroting van onze club over het seizoen 1993-1994 stond voor de
clubkrant een bedrag van ƒ 1957,20 opgevoerd. Daadwerkelijk werd voor
het drukken en verzenden een bedrag van ƒ 1855,45 uitgegeven. De RC is
dus keurig binnen de begroting gebleven en heeft zelfs ruim ‘een snip’
overgehouden. Het wèl uitgegeven bedrag wordt voor een zeer groot deel
gecompenseerd door de inkomsten van de geplaatste advertenties. Het is
dan ook verheugend dat we alle adverteerders van het afgelopen seizoen
voor het huidige seizoen voor ons clubblad hebben kunnen behouden.
Sterker nog, in het seizoen 1993-1994 hebben onze badmintonvrienden
Clara en Tjeerd besloten een nieuwe advertentie betreffende hun wijnzaak
Q-Vignes in De Bilt te plaatsen (waarvoor dank). Bovendien is er altijd
ruimte om nóg enkele advertenties te plaatsen. Met andere woorden: dit is
naast het RC-jaarverslag ook een oproep om nog enkele potentiële
adverteerders over de streep te trekken.
Al deze, zeer welkome sponsoring zorgt ervoor, dat er van de contributie
van elk lid maar weinig aan de clubkrant uitgegeven hoeft te worden.
Realiseer je bovendien maar dat, als deze vorm van sponsoring weg zou
vallen, de contributie per lid met zeker een tientje per lid omhoog zou gaan
(als we er tenminste aan hechten dat het clubblad blijft verschijnen). De RC
hoopt dan ook van harte dat de financiële - maar niet de eerder genoemde,
wat droevige, personele - situatie van het afgelopen jaar, in de komende
jaren minstens gehandhaafd zal blijven, of wie weet, nóg iets zal
verbeteren.

Marc Hameleers
voorzitter RC
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2 VOORSTELLEN  VAN HET BESTUUR

Ter behandeling op de ALV d.d. 30 januari 1995

CONTRIBUTIEAANPASSING

Het bestuur stelt voor de contributie voor het seizoen 1995/1996 aan te
passen.

Jeugd ƒ 180,00
Rekr./Comp. ƒ 265,00

Een en ander vanwege stijgende kosten t.a.v. zaalhuur, shuttles, bond en
distrikt en een totale terugloop van aanmelding van nieuwe leden in
combinatie met een lichte totale stijging van het aantal afmeldingen.

AANPASSING EN GEBRUIK  LABELSYSTEEM

Het labelsysteem is ontworpen als:
- Bewijs van lidmaatschap.
- Middel voor het ‘reserveren’ van een baan op het labelbord.
- Herkenbaarheid voor de overige leden.

Zowel de toepassing alsmede het gebruik van het huidige labelsysteem
geeft een aantal bezwaren, te weten:
- Aan het label is niet direct meer te zien of iemand lid is.
- Een aantal labels worden niet gebruikt met de opmerking: weggeraakt,

in de was blijven zitten, vergeten, zoek geraakt, etc. Bij gebruik van
andere voorwerpen is ook niet te zien of de persoon wel of geen lid is.

- Als bij het begin van het nieuwe seizoen nieuwe strookjes of labels
worden uitgereikt, kost dit vele avonden werk omdat niet iedereen
regelmatig komt.

- Er zijn zoveel gastlabels in omloop dat het voorkomt dat er op één of
andere wijze gastlabels worden gebruikt die niet via Marianne
Boogmans zijn verstrekt.
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- Door het gemak van het zonder label kunnen spelen, komt het voor dat
niet-leden, zelfs zonder gastlabel, komen spelen.

Dit zijn praktijken die binnen de vereniging niet toelaatbaar zijn. Om dit
een halt toe te roepen stelt het bestuur het volgende voor:

1. Lidmaatschapslabel
- Ieder jaar wordt een nieuwe kleur strookje gebruikt dat ieder lid krijgt

toegestuurd als deze zijn/haar contributie heeft voldaan.
- Er mag niet gespeeld worden zonder label, tenzij een lid van het bestuur

dispensatie verleent.
- Wie niet in het bezit is van een label met een geldig strookje mag de

zaal niet betreden en is derhalve niet speelgerechtigd.
- Tijdens het spelen mag een label niet op een andere plaats worden

gehangen.
- Het is niet toegestaan om labels van andere personen te verwijderen, of

op een andere plaats te hangen.

2. Gastlabels
- Gastlabels zijn er voor om niet-leden tegen een redelijke vergoeding op

de stille momenten te laten spelen. Het is duidelijk niet de bedoeling dat
een gastlabel een aantal weken achter elkaar voor dezelfde persoon
wordt gebruikt.

- Gastlabels worden alleen verstrekt door de secretaris (Marianne
Boogmans).

- De kosten voor het verkrijgen van een gastlabel worden verhoogd tot
ƒ 15,— per avond. Dit bedrag dient vooraf te worden voldaan met een
‘statiegeld’ voor het label van ƒ 10,—. Dit bedrag wordt teruggegeven
bij de inlevering van het gastlabel.

- De begeleid(st)er van een gastspe(e)l(st)er is verantwoordelijk voor het
doen en laten van die gastspe(e)l(st)er.
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3. Aanwezigheid van niet-leden
- Het is niet toegestaan dat niet-leden zich, zonder gastlabel, in de zaal

bevinden.
- Indien er niet-leden, zonder gastlabel, in de zaal worden aangetroffen,

worden zij, inclusief zijn/haar begeleid(st)er direct uit de zaal
verwijderd.

BALANS OSM BADMINTON

BALANS OSM Badminton

AKTIVA 1994 1993 1992

Inventaris 0,00  0,00  600,00  
Voorschotten 500,00  500,00  500,00  
Shuttles 0,00  0,00  600,00  
Adm. materiaal 0,00  0,00  350,00  
Vooruitbet. en/of
Nog te ontv. bedr. 3285,80  3312,40  4243,00  
Kas 420,37  272,56  641,59  
N.M.B. 0,00  387,56  27,20  
Giro 15134,23  4125,95  6084,93  
Giroplus 7674,44  7560,63  8993,80  

Totaal 27014,84  16159,10  22040,52  

PASSIVA 1994 1993 1992

Eigen vermogen 11195,34  11194,10  13558,02  
Voorzieningen 1000,00  1400,00  3075,00  
Vooruitontv. bedr. 14819,50  3565,00  5407,50  

Totaal 27014,84  16159,10  22040,52  
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TOELICHTING  BALANS OSM BADMINTON

TOELICHTING BALANS PER 30-06-94

Voorschot Sekretariaat 150,00  
idem PTT 50,00  
idem Jeugdcie 300,00  
Balans 500,00  

Vooruitbetaalde bedragen:
Bondscontr./Distr. heff.
Administratiekosten 3285,80  

Saldi betalingsmiddelen zijn in overeenstemming
met opname en/of dagafschriften.

Eigen Vermogen per :30-06-93 11194,10  
Saldo Winst per :30-06-94 1,24  
Eigen Vermogen per :30-06-94 11195,34  

Voorzieningen t.a.v. administratie 400,00  
idem t.a.v. best./ciedag 600,00  
Totaal balans 1000,00  

Vooruitontv. / Nog te bet. bedragen
Contributie jeugd 2625,00  
Contributie Rekr./Comp. 11900,00  
Donaties 100,00  
Kosten clubkrant 194,50  
Totaal balans 14819,50  
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VERLIES EN WINST OSM BADMINTON

VERLIES EN WINST
OSM BADMINTON

KOSTEN           1994           1993           1992

Afschr. inventaris 0,00  600,00  500,00  
Abonnementen 61,00  92,00  61,00  
Admin. kosten 1127,75  1359,40  1144,41  
Bondskontributies 6863,59  5972,37  5001,68  
Kosten clubkrant 2247,61  1002,52  2013,62  
Begel. leden 289,60  0,00  0,00  
Evenementen 775,00  962,85  1003,52  
Kosten jeugd 4663,31  3919,34  5636,61  
Kosten recr./comp. 1164,62  1461,63  2601,41  
OMNI 0,00  0,00  352,50  
Representatiekosten 1446,81  791,40  749,90  
Shuttles 1999,30  2880,00  2622,50  
Vergaderkosten 440,00  998,65  652,35  
Zaalhuur 30509,05  26961,89  22785,64  
Saldo winst 1,24  0,00  0,00  

Totaal 51588,88  47002,05  45125,14  

OPBRENGSTEN          1994           1993          1992

Voorzieningen 0,00  17,35  0,00  
Opbrengst clubkr. 1960,00  0,00  0,00  
Contributies 47130,00  41432,00  39918,25  
Interest 1128,88  1113,03  1200,56  
Inschrijfgeld 810,00  1190,00  1045,00  
Jeugdsubsidie 560,00  600,00  680,00  
Begeleiding leden 0,00  285,75  476,25  
Saldo verlies 0,00  2363,92  1805,08  

Totaal 51588,88  47002,05  45125,14  
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TOELICHTING  VERLIES EN WINST OSM BADMINTON

        Toelichting verlies en winst per 30-06-94

Abonnementen Kamer van Koophandel te Utrecht

Administratiekosten Declaraties, kosten computer, PTT, AKO,
Manschot.

Bond en Distrikt Sen. 23,90   Jun. 15,73
Bijdrage distrikt 5,50

Clubkrant Kosten verzending en drukker
Declaraties redactie

Begel. leden. Nadelig saldo

Evenementen Declaraties commissieleden

Kosten Rekr. / Comp. Inschrijfgelden competities, toernooien
Opvang nieuwe leden en declaraties

Kosten Jeugd Declaraties, toernooien en competitie
Consumpties en begeleiding

Representatiekosten Ver.attentie ziekte en geboorte
Attentie bestuurs- en cie.leden

Vergaderkosten Huur vergaderruimte, consumpties

Zaalhuur Totaal betaald op rekening

Opbrengst clubkrant Adverteerders over 1993 / 1994

Contr. en Donaties Ontvangen per kas, bank en giro

Interest Giroplusrekening

Inschrijfgeld Wachtlijsters jeugd en rekreanten

Jeugdsubsidie Bijdrage via de gemeente Maarssen
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BEGROTING OSM BADMINTON 1995-1996

LEDEN
jeugd 55  

rekreanten 110  
competitie 35  

BATEN

01. CONTRIBUTIES ƒ48.325,00  
02. INSCHRIJFGELD ƒ1.000,00  
03. DONATIES ƒ50,00  
04. JEUGDSUBSIDIE ƒ500,00  
05. INTEREST ƒ1.000,00  

---------------
06. SUBTOTAAL ƒ50.875,00  
07. BEGROTINGSTEKORT ƒ0,00  

---------------
08. TOTAAL ƒ50.875,00  

LASTEN

09. ZAALHUUR ƒ34.000,00  
10. SHUTTLES ƒ2.450,00  
11. BOND / DISTRIKT ƒ5.827,00  
12. KOSTEN JEUGD ƒ4.200,00  
13. KOSTEN RECR. / COMP. ƒ1.450,00  
14. KOSTEN VERGADEREN ƒ550,00  
15. KOSTEN ADMINISTRATIE ƒ750,00  
16. KOSTEN CLUBKRANT ƒ520,00  
17. EVENEMENTEN ƒ250,00  
18. KOSTEN REPRESENTATIE ƒ500,00  
19. ABONNEMENTEN ƒ65,00  

---------------
20. SUBTOTAAL ƒ50.562,00  
21. BEGROTINGSOVERSCHOT ƒ313,00  

---------------
22. TOTAAL ƒ50.875,00  

MAARSSEN 31-10-94
2e versie 22-11-94

BEGROTING  OSM BADMINTON  1995-1996
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TOELICHTING  BEGROTING  OSM BADMINTON  1995-1996

TOELICHTING BEGROTING OSM BADMINTON
SEIZOEN 1995 - 1996

CONTRIBUTIES JEUGD 55  ƒ180,00  ƒ9.900,00  
REKREANTEN 110  ƒ265,00  ƒ29.150,00  
COMPETITIE 35  ƒ265,00  ƒ9.275,00  

TOTAAL 200  ƒ48.325,00  

INSCHRIJFGELD 40  ƒ25,00  ƒ1.000,00  

DONATIES 2  ƒ25,00  ƒ50,00  

SUBSIDIE JEUGD 50  ƒ10,00  ƒ500,00  

INTEREST vanwege giroplusrekening ƒ1.000,00  

TOTAAL BATEN ƒ50.875,00  

ZAALHUUR Huur do. / vr. / za. / zo. Bison
Huur wo. Fazantenkamp ƒ34.000,00  

SHUTTLES mavis 300 70  ƒ35,00  ƒ2.450,00  

BOND/DISTRIKT JEUGD 55  ƒ16,40  ƒ902,00  
SENIOREN 145  ƒ25,00  ƒ3.625,00  
DISTRIKT 200  ƒ6,50  ƒ1.300,00  

OVER SEIZOEN 1995 - 1996 ƒ5.827,00  
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KOSTEN JEUGD begeleiding ƒ3.000,00  
administratie ƒ250,00  
competitie ƒ150,00  
toernooien ƒ500,00  
evenementen ƒ300,00  

TOTAAL ƒ4.200,00  

KOSTEN REKR./COMP. administratie ƒ250,00  
oliebollentoernooi ƒ200,00  
clubkampioenschappen ƒ1.000,00  

TOTAAL ƒ1.450,00  

VERGADERINGEN ƒ550,00  

ADMINISTRATIE vanwege o.a.
computerkosten, etiketten,  
acceptgiro's. ƒ750,00  

CLUBKRANT drukker 5 keer ƒ1.655,00  
P.T.T. 5 keer ƒ455,00  
diversen ƒ50,00  

TOTAAL AAN KOSTEN ƒ2.160,00  
OPBRENGST ADVERTENTIES ƒ1.640,00  

RESTEERT ƒ520,00  

EVENEMENTEN ƒ250,00  

REPRESENTATIE ƒ500,00  

ABONNEMENTEN Kamer van Koophandel ƒ65,00  

TOTAAL LASTEN ƒ50.562,00  

Resteert een begrotingsoverschot van ƒ313,00  

MAARSSEN 31-10-94
2e versie 22-11-94
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SITUATIE  AFMELDINGEN  OSM BADMINTON

SITUATIE AFMELDINGEN O.S.M.

88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 Totaal

JEUGD 21  14  21  11  20  27  114  

REKREANTEN 81  44  47  47  42  37  298  

COMPETITIE 2  5  5  13  3  2  30  

DONATEURS 0  3  4  7  3  1  18  

TOTAAL 104  66  77  78  68  67  460  
WACHTL. 0  3  0  0  5  0  8  

104  69  77  78  73  67  468  

Bijgewerkt t/m 12-12-94
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JEUGD

VERSLAG SINTERKLAAS -TOERNOOI

Ook dit jaar organiseerde OSM Badminton weer een Sinterklaas-toernooi,
deze keer op 3 december. Het was dit jaar voor iedereen extra spannend.
Sinterklaas kwam namelijk hoogst persoonlijk een bezoek brengen.
Natuurlijk kon hij het niet laten het een en ander te vertellen uit zijn grote
boek. De spanning was dan ook van de gezichten af te lezen. “Zal ik nou
wél of niet moeten komen”, “Hoe weet hij dit allemaal?”. Zoals iedereen
weer zag, weten wij alles.
Het zingen was een probleem. Volgens ons zong alleen Annemarie mee, ja,
en Jochem dan door de microfoon. Na afloop kreeg iedereen een zakje met
snoep. Ondanks het zingen, wat volgend jaar toch echt beter zal moeten
worden, was het een geslaagd toernooi.
Wij kijken er ieder geval met plezier naar terug.

De Sint en de Pieten.

BESTE JEUGDLEDEN ÉN OUDERS

Als ik dit stukje schrijf hebben we de Kerstdagen en Oud & Nieuw nog
voor ons liggen. Sinterklaas is ‘net’ weg, maar niet nadat hij en zijn Zwarte
Pieten ook onze club bezochten. Daarbij hebben ze sommige kinderen op
een hele grappige manier te kijk gezet. Het was een hele gezellige morgen.

In de komende tijd kunnen weer uitkijken naar de clubkampioenschappen
(die al in maart gehouden zullen worden) én naar de uitreiking van de
vaardigheids-diploma’s. Want, en misschien weet je dit al, in het komend
voorjaar zal de trainer, in nauw overleg met de JC, een ‘badminton-
examen’ bij de jeugdspelers afnemen. Als je ervoor slaagt dan krijg je een
diploma. Doe de komende zaterdagen dus extra je best !!

Namens iedereen van de JC wens ik jullie allemaal een heel gezond en
sportief badmintonjaar toe.

Annemarie Nieuwenhuizen.
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SPEELTIJDEN  VOOR DE JEUGD VAN JANUARI  TOT EN MET

MAART  1995

GROEP 1 GROEP 2

Januari 7 Oliebollentoernooi allen 08.30-11.00

14 08.30-09.45 09.45-11.00

21 08.30-09.45 09.45-11.00

28 08.30-09.45 09.45-11.00

Februari 4 08.30-09.45 09.45-11.00

11 08.30-09.45 09.45-11.00

18 08.30-09.45 09.45-11.00

25 08.30-09.45 09.45-11.00

Maart 4 08.30-09.45 09.45-11.00

11 08.30-09.45 09.45-11.00

18 08.30-09.45 09.45-11.00

25 09.30   Clubkampioenschappen  18.00

=  kerstdagen
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UITSLAGEN
Klasse 3, poule 3
‘t Gein 6 - Houten 2 6-2
Triaq 2 - Vrij .-.
‘t Slot 2 - Zederik 1 7-1
OSM Badminton 2 - Apollo 4 0-8

STAND
Apollo 4 08-16 54-10
Triaq 2 07-11 44-12
‘t Slot 2 08-10 43-21
Zederik 1 08-07 26-38
OSM Badminton 2 08-05 18-46
‘t Gein 6 07-03 17-39
Houten 2 08-02 14-50

UITSLAGEN
Klasse 5, poule 4
de Zender 1 - Houten 4 3-5
Inter Nos 3 - Kwinkslag 2 7-1
OSM Badminton 3 - Reflex 2 0-8
Geldermalsen 2 - ‘t Slot 5 .-.

STAND
Houten 4 09-18 62-10
de Zender 1 09-13 56-16
Reflex 2 09-12 45-27
Geldermalsen 2 08-10 45-19
‘t Slot 5 08-08 31-33
Inter Nos 3 09-07 27-45
Kwinkslag 2 09-02 10-62
OSM Badminton 3 09-00 04-68

UITSLAGEN  + STANDEN VOOR: 196 OSM BADMINTON  (JEUGD)
Na 9 speelweken

UITSLAGEN
Klasse 3, poule 1
‘t Gein 4 - OSM Badminton 1 4-4
Inter Nos 1 - Ricochet 3 7-1
Kwinkslag 1 - Castellum 2 8-0
Culemborg 2 - Apollo 2 2-6

STAND
Apollo 2 09-18 66-06
Inter Nos 1 09-15 53-19
Culemborg 2 09-11 40-32
Kwinkslag 1 09-10 38-34
OSM Badminton 1 09-09 37-35
Ricochet 3 09-05 26-46
‘t Gein 4 09-04 23-49
Castellum 2 09-00 05-67
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TECHNISCHE COMMISSIE

TEAMINDELING  VJK 1995

Team 1 Team 2
A. Beljaars (capt.) J. van Rooijen (capt.)
D. Veer G. Eygenstein
I. Spall E. Jurgens
R. Galesloot M. Boogmans

Team 3 Team 4
O. v.d. Meulen G. v.d. Bosch
R. Nierath M. Overzet (capt.)
E. de Haan R. Legerstee
A. Paliama M. Hermans
P. Stäbler (capt.)
E. Groenewegen

VOORJAARSCOMPETITIE  1995
De inschrijfformulieren zijn verwerkt, de teamindelingen zijn gemaakt, dus
wat mij betreft kan de voorjaarscompetitie beginnen. Maar helaas nog even
wachten tot half februari. Aan deze voorjaarscompetitie doen evenals vorig
seizoen 8 teams mee. Naast de vele ervaren VJK deelnemers hebben er zich
ook 6 nieuwe leden ingeschreven, hun wens ik dan ook erg veel succes en
speelplezier toe. (Uiteraard geldt dit ook voor de routiniers.) Vrijdag 3
februari zal er een opwarmtoernooitje worden gehouden.

Zodra ik de wedstrijdschema’s van de bond heb ontvangen, zal ik deze aan
de teamcaptains overhandigen. Als laatste en tevens het vervelendste (de
vereniging moet ook aan zijn verplichtingen voldoen), wil ik jullie er aan
herinneren dat de deelnamekosten ƒ10,00 per persoon zijn, te betalen bij
Dick of Agaath. Gaarne te voldoen voor aanvang van de competitie (anders
kan er niet worden gespeeld).

Veel succes,
Dick van Dam.
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Team 5 Team 6
P. Elsendoorn M. van Amerongen (capt.)
R. den Elzen (capt.) P. Spall
N. Coenders E. Nieuwenhuyzen
Y. Bol H. de Groot

A. Nieuwenhuyzen

Team 7 Team 8
K. Plaizier E. van Esterik (capt.)
A. de Vries (capt.) G. Kieft
D. v.d. Ley C. Zagers
A. de Vries A. Hoogcarspel
L. Penners M. Dijkstra
C. Burggraaf

OPGAVE-FORMULIER  COMPETITIE  1995-1996
Voor de seniorencompetitie kun je je middels dit formulier opgeven.
Opgave gebeurt - in principe - per team. Indien je geen voorstel voor een
teamindeling hebt, kun je je ook individueel opgeven. Het
inschrijfformulier moet uiterlijk 31 maart 1995 ingeleverd zijn op
Spechtenkamp 182.

- De competitie vindt plaats tussen eind september en begin februari.
- Er zijn 14 speelweken.
- De wedstrijden zijn meestal in het weekend. Thuiswedstrijden op

zondagochtend (09.30 -13.30 uur).
- Voor competitiespelers is er de competitie-training op woensdagavond

in Fazantenkamp.
- Indeling bij de eerste keer vindt in principe plaats in de 4e (laagste)

klasse, of bij (competitie) ervaring hoger.
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Ik geef mij op met mijn team/individueel:

Naam/namen:

1. ..............................................................................

2. ..............................................................................

3. ..............................................................................

4. ..............................................................................

5. ..............................................................................

6. ..............................................................................

Indien bekend, aangeven wie eerste, tweede en eventueel derde heer of

dame is.

Voorkeur klasse-indeling:...............................

En: Uiterlijk 31 maart 1995 inleveren bij Agaath den Elzen,

Spechtenkamp 182.

Ongeacht of je je individueel of per team opgeeft, de uiteindelijke team- én
klasse-indeling wordt bepaald door TC en bestuur.
Indien er nog vragen zijn over de competitie, ook als je je bijvoorbeeld
voor het eerst wilt opgeven of reservespeler wilt zijn, bel dan gerust.

Agaath den Elzen, Spechtenkamp 182, tel. 03465-73710.

OPGAVE COMPETITIE  1995-1996

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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UITSLAGEN  + STANDEN VOOR: 196 OSM BADMINTON

Na 9 speelweken

UITSLAGEN
Klasse 1, poule 04
B.C. Amersfoort 13 - Vrij .-.
Koto Misi 2 - Iduna 4 4-4
OSM Badminton 1 - Breukelen 1 2-6
Culemborg 7 - Eemnes 3 3-5

STAND
Iduna 4 08-15 47-17
Eemnes 3 08-13 43-21
Breukelen 1 08-10 37-27
Koto Misi 2 08-09 34-40
B.C. Amersfoort 13 07-04 18-38
OSM Badminton 1 08-02 20-44
Culemborg 7 07-01 17-39

UITSLAGEN
Klasse 2, poule 07
Leerdam 4 - Vrij .-.
Breukelen 2 - Inside ’82 6 8-0
OSM Badminton 2 - Badso 5 3-5
Kr. Rijnstreek 3 - Vrij .-.

STAND
Kr. Rijnstreek 3 06-12 38-10
Breukelen 2 07-12 42-14
Leerdam 4 06-07 29-19
Badso 5 07-05 22-34
OSM Badminton 2 07-04 25-31
Inside ’82 6 07-00 04-52

UITSLAGEN
Klasse 2, poule 11
Badso 7 - Loosdrecht 2 3-5
DVS 3 - OSM Badminton 3 7-1
Inside ’82 7 - Koto Misi 5 6-2
Kwinkslag 1 - Vrij .-.

STAND
DVS 3 08-13 46-18
Inside ’82 7 08-13 42-22
Loosdrecht 2 07-10 30-26
Kwinkslag 1 07-05 25-31
Koto Misi 5 08-05 27-37
OSM Badminton 3 08-05 25-39
Badso 7 08-03 21-43

UITSLAGEN
Klasse 3, poule 10
B.C. Amersfoort 18 - Ricochet 3 1-7
Castellum 4 - Breukelen 3 7-1
DVS 5 - OSM Badminton 4 .-.
Maxi Shuttle 2 - Iduna 8 3-5

STAND
Castellum 4 09-15 47-25
Ricochet 3 09-15 47-25
Iduna 8 09-13 44-28
Breukelen 3 09-07 33-39
Maxi Shuttle 2 09-06 31-41
OSM Badminton 4 08-05 25-39
B.C. Amersfoort 18 09-05 27-45
DVS 5 08-04 26-38
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UITSLAGEN
Klasse 3, poule 11
Thiela 8 - Triaq 1 2-6
OSM Badminton 5 - DVS 6 8-0
Apollo 6 - ‘t Slot 5 5-3
‘t Gein 9 - B.C. Amersfoort 19 5-3

STAND
Triaq 1 09-17 52-20
‘t Slot 5 09-13 51-21
Apollo 6 09-11 39-33
OSM Badminton 5 09-09 36-36
B.C. Amersfoort 19 09-08 33-39
Thiela 8 09-07 30-42
‘t Gein 9 09-06 30-42
DVS 6 09-01 17-55

UITSLAGEN
Klasse 4, poule 13
DVS 8 - Maxi Shuttle 3 3-5
Breukelen 5 - OSM Badminton 6 2-6
Koto Misi 7 - Loosdrecht 4 8-0
Kwinkslag 4 - Iduna 10 1-7

STAND
Koto Misi 7 09-16 53-19
Maxi Shuttle 3 09-14 54-18
Iduna 10 09-14 48-24
DVS 8 09-10 44-28
OSM Badminton 6 09-10 37-35
Kwinkslag 4 09-03 20-52
Loosdrecht 4 09-03 18-54
Breukelen 5 09-02 14-58

WISSELING VAN DE WACHT

Ben Lockhorn zal in verband met zijn nieuwe werkkring zijn TC-
activiteiten op een laag pitje (moeten) zetten. Clara Gruben zal daarom als
‘ad interim’ voorzitter optreden zolang er nog geen permanente oplossing is
gevonden.

Aangezien Agaath den Elzen vanaf 1 september 1995 competitieleidster zal
zijn, zal zij in de komende maanden langzamerhand de competitietaken en -
communicatie van Clara gaan overnemen. Hopelijk leidt dit niet tot teveel
onduidelijkheden, maar met elkaar proberen we de bereikbaarheid van de
TC optimaal te houden.

De TC
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ALLERLAATSTE KANS!!ALLERLAATSTE KANS!!ALLERLAATSTE KANS!!ALLERLAATSTE KANS!!ALLERLAATSTE KANS!!

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  1995

In de vorige clubkrant hebben jullie kunnen lezen dat de
clubkampioenschappen voor 1995 al in maart gepland zijn.  De speeldata
zijn donderdag 23, vrijdag 24, zaterdag 25, zondag 26, donderdag 30 en
vrijdag 31 maart. De finales en de feestavond zijn op zaterdag 1 april.

Vorig jaar waren er in de categorie “senioren recreanten beginnend” zo
weinig inschrijvingen dat deze mensen om toch te kunnen spelen eigenlijk
te hoog werden ingedeeld. Er werd wel met veel enthousiasme gespeeld,
maar het zou toch leuker en spannender kunnen zijn als men op zijn eigen
niveau kan spelen. We hopen dat we dit keer zoveel inschrijvingen binnen
krijgen, dat we ook in deze categorie poules kunnen maken.

Voor wat de anderen betreft en dus ook de jeugd gaan we ervan uit dat men
zich massaal inschrijft. Als men vanwege een dringende reden op een
bepaalde dag niet kan spelen, geef dat dan aan op het inschrijfformulier. We
zullen er alles aan doen om daar rekening mee te houden. Echter, zoveel
wijzigingen als er de afgelopen keer op het laatste moment doorgevoerd
moesten worden, was voor de organisatie een hoofdpijn kwekende
bezigheid. Het lukte, maar die garantie kunnen we dit jaar echt niet geven.
Zorg dus dat je een kwartier voor de aangegeven tijd aanwezig bent, zodat
we alles volgens schema kunnen afhandelen. Die schema’s worden
tenslotte niet voor niets gemaakt.

De laatste dag waarop je het inschrijfformulier kunt inleveren is 15 januari
1995.
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INSCHRIJFFORMULIER  CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  1995

Naam ............................................................  Tel......................

Adres .........................................................................................

Geb. datum ....................................... (alleen jeugd)

Geeft zich op in de categorie (aankruisen):

_  Senioren competitie _  Jeugd competitie
_  Senioren recreant gevorderd _  Jeugd geen competitie
_  Senioren recreant beginnend

Voor de volgende onderdelen:

_  Heren enkel
_  Dames enkel
_  Heren dubbel, partner .........................................................

_  Dames dubbel, partner .........................................................

_  Gemengd dubbel, partner .........................................................

Inleveren uiterlijk 15 januari 1995

Jeugd bij: Yvonne Bol, Duivenkamp 274
Senioren bij: Agaath den Elzen, Spechtenkamp 182

De organisatie heeft het recht van de opgegeven categorie af te wijken.

De speeldagen voor de senioren zijn: donderdag 23 maart, vrijdag 24
maart, zaterdag 25 maart, zondag 26 maart, donderdag 30 maart, vrijdag
31 maart en zaterdag 1 april.
De speeldagen voor de jeugd zijn: zaterdag 25 maart, zondag 26 maart
en zaterdag 1 april.

Prijsuitreiking tijdens de feestavond in de Bisonbar op zaterdag 1 april
om 20.00 uur.

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
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VARIA

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERENDE  THEMA -AVONDEN

Al enkele jaren worden er door het District Centrum verschillende korte
deskundigheidbevorderende cursussen gegeven. Het cursusaanbod voor
1995 zal bestaan uit:
- De vereniging en vergoedingen (aan b.v. trainers).
- Een steuntje in de rug voor (nieuwe) kaderleden. Aan de orde komt o.a.

de vereniging als organisatie. Hoe krijg je een geolied lopende club?
- Een goed draaiende vereniging. Het doel van de cursus is verenigingen

te ondersteunen in de ontwikkeling naar marktgericht
verenigingsmanagement.

- Opvang en behoud van nieuwe leden (spreekt voor zich).
- De gemeente en onze vereniging. Doel is (potentiële) bestuursleden

wegwijs te maken in gemeentelijke sportstructuren, subsidieregelingen
e.d.

- Hoe komen we in de publiciteit? Doel is verbetering van de omgang van
de vereniging met pers en publiciteit.

- Jeugd in de vereniging, wat doe je ermee? Aan de orde komen allerlei
mogelijk te organiseren activiteiten voor de jeugd.

Informatie hierover is te lezen in het Districtsbulletin en in het blad Bad-
minton Revue. Telefonische inlichtingen bij het ‘Districtsbureau Centrum’,
tel: 085-814809 (maandag t/m vrijdag, 10.00-16.00 uur).

TRAINERSCURSUSSEN

De NBB organiseert vier verschillende trainerscursussen op telkens een
hoger niveau. Dit zijn:

- Jeugdleider Badminton: Bedoeld voor begeleiding en ondersteuning van
de jeugd binnen de vereniging. Minimale leeftijd 16 jaar. Duur van de
cursus 20 uur. De kosten zijn voor NBB-leden ƒ 100,-. Voor niet-leden
ƒ 175,-. De cursus wordt beëindigd met de uitreiking van een certificaat.
Cursusplaats: Scherpenzeel. Cursusdata 4 en 11 maart, 8 en 22 april en
13 mei 1995.
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- Badminton begeleider: Bedoeld voor begeleiders van aankomende
badmintonspelers (jeugd en volwassenen). Je wordt dan door de bond
beschouwd als assistent-trainer. Minimale leeftijd 16 jaar. Duur van de
cursus 42 uur. De kosten zijn voor NBB-leden ƒ 200,-. Voor niet-leden
ƒ 300,-. De cursus wordt beëindigd met de uitreiking van een certificaat.
Cursusplaatsen: Stiens, Goor, Scherpenzeel, Almere, Rotterdam (2x),
Helmond en Goes. Vanuit Maarssen is Almere het dichtstbij gelegen. De
cursusdata daar zijn: 1, 22 en 29 april, 20 mei, 3 of 10, 17, 24 en 25 juni
1995.

- Badminton Trainer A: Eisen: certificaat Badminton begeleider. Bedoeld
voor trainers van distriktscompetitiespelers en spelers in de
bondscompetitie 4e klasse. Minimale leeftijd 18 jaar. Duur van de
cursus 70 uur (exclusief stage). De kosten zijn voor NBB-leden ƒ 925,-.
Voor niet-leden ƒ 1.250,-. De cursus wordt beëindigd met het behalen
van een diploma Badminton Trainer A. Cursusplaatsen: Meppel,
Helmond, Dordrecht en Heiloo. Vanuit Maarssen is Dordrecht het
dichtstbij. De cursusdata in Dordrecht zijn: 25 februari (introductie), 11
maart, 1 en 22 april, 6 en 20 mei, 17 juni, 1 juli, 19 augustus, 2 en 16
september, 7 en 21 oktober. Op 9 december 1995 wordt het examen
afgenomen.

- Badminton Trainer B: Bedoeld voor trainers van
distriktscompetitiespelers en bondscompetitie tot en met het niveau van
de distriktsselecties. Duur van de cursus 120 uur. De kosten zijn voor
NBB-leden ƒ 1.600,-. Voor niet-leden ƒ 2.150,-. De cursus wordt
beëindigd met het behalen van een diploma Badminton Trainer B.
Cursusplaats: KNVB Sportcentrum Zeist. Intake: 21 januari 1995.
Cursusdata: 4, 5, 18 en 19 maart, 20 en 21 mei, 10 en 11 juni, 12, 13,14
en 15 augustus, 9, 10, 23 en 24 september. Examen: 2 december 1995.

Heb je interesse voor één van de cursussen? Nadere inlichtingen zijn te
krijgen bij het Bondsbureau; telefoon 03402-47496.
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EEN PUZZEL  VOOR IEDEREEN !!!
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WIST-U-DAT ...

De zesendertig woorden in de kolom buiten de shuttle staan er ook
binnen (al zou je dat op het eerste gezicht misschien niet zeggen).
De woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links, van
boven naar onder, van onder naar boven en diagonaal, ergens in de
letterbrij terug te vinden. Doe je best ze allemaal boven water te
krijgen.

Deze puzzel wordt je als verenigingskopij door de NBB
aangeboden. Hij werd gemaakt door BOS-consulente Ellen de Roos.

De NBB geconstateerd heeft dat van haar totale ledenbestand er slechts
5% tot de ‘55-jaar-en-ouder-categorie’ behoort.

De NBB de belangstelling van 55+ers voor de badmintonsport aan wil
wakkeren door onder andere foldermateriaal en een videoband te
maken, en door een korte kaderscholing voor mogelijke begeleiders te
organiseren.

De folder 55+? Badminton dus! bij het redactiesecretariaat ter inzage
ligt en dat verdere informatie te krijgen is bij de NBB, Postbus 2070,
3430 CJ Nieuwegein. Tel: 03402-47496.

Het Nationaal Badmintonkampioenschap van Nederland op 4 en 5
februari 1995 in het Sportcentrum De Maaspoort in Den Bosch
gehouden zal worden. Je nadere informatie kunt krijgen via het
hierboven genoemde telefoonnummer.
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LIJST VAN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN

NAAM: ADRES: TEL: FUNCTIE:
03465-

BESTUUR
Adriaan Beljaars Pauwenkamp 62 64075 Voorzitter
Marianne Boogmans Bloemstede 385 62776 Secretaris
Richard Boogmans Bloemstede 385 62776 Penningmeester
Ernst Buytendijk Bloemstede 589 67428 Lid
Clara Gruben Zebraspoor 482 51143 Lid (Sr. comp.)
Marc Hameleers Fazantenkamp 571 61428 Voorzitter RC
Ben Lockhorn Zebraspoor 616 72306 Voorzitter TC
Annemarie Nieuwenhuizen Kuyperstraat 106 51430 Voorzitter JC

TECHNISCHE-COMMISSIE
Helen Dufrasnes Pauwenkamp 240 72127 Lid
Agaath den Elzen Spechtenkamp 182 73710 Lid
Clara Gruben Zebraspoor 482 51143 Lid
Ben Lockhorn Zebraspoor 616 72306 Voorzitter
Dick van Dam v. Bijnkershoekln. 169, Utr. 030-964454 Lid (VJK)

JEUGD-COMMISSIE
Yvonne Bol Duivenkamp 274 70994 Lid (Jr.comp.)
Ernst Buytendijk Bloemstede 589 67428 Lid
John van Rooyen Bloemstede 271 71393 Lid
Stephanie van Triet Hondsrug 125, Utrecht 030-871643 Lid
Annemarie Nieuwenhuizen Kuyperstraat 106 51430 Voorzitter

REDACTIE-COMMISSIE
Remco den Elzen Spechtenkamp 182 73710 Lid
Marc Hameleers Fazantenkamp 571 61428 Voorzitter
Ingrid Janssen Fazantenkamp 562 50761 Lid
Vacature

KASCONTROLE-COMMISSIE
Martin van Amerongen Ranstplein 26 70409
Jan Postmus Valkenkamp 215 60339
John van Rooyen Bloemstede 271 71393

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.


