SMASH
Nieuws
Van het bestuur
De feestdagen zijn weer voorbij en het bestuur
wenst iedereen dan ook een heel sportief en gelukkig nieuwjaar. De Nieuwjaarsborrel is net geweest
en was net zo’n succes als vorig jaar. We gaan het
nieuwe jaar dus in. En wel met weer veel sportieve
activiteiten.
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De competitie duurt nog even voort en vanaf februari begint het toernooien seizoen weer. Smash trapt af met het
468 toernooi op 1 februari. Als je je niet hebt ingeschreven kan je natuurlijk wel even een kijkje komen nemen
en de gezellige sfeer proeven. De toernooicommissie
heeft kort daarna ook nog ons DPC jeugdtoernooi in de
planning. Drukke tijden dus voor Smash. De wervingscommissie heeft plannen voor nieuwe acties in de vorm
van kennismakingscursussen en de sponsorcommissie zit
midden in de spaarlampen actie. De trainerscommissie
zal zich met de technische commissie al weer richten op
het volgende seizoen.
Maar wij zijn nog even bezig met hier en nu. En trouwens
ook nog met afgelopen jaar. Hoe zijn de teams de feestdagen in gegaan? En wat moet er nog in het staartje van
de competitie gebeuren? En de bezuinigingen van de gemeente op het gehele sportgebeuren, hoe is dat gevallen
tijdens de extra ingelaste ALV? De opkomst was niet erg
hoog, maar de reactie bijzonder positief. Verder is Smash
groots vertegenwoordigd geweest tijdens het derde sportcongres van Hoogeveen. Uit verschillende workshops zijn
weer ideeën meegenomen die ingezet kunnen worden
voor onze eigen vereniging. Badminton Nederland toert
door het land met een zogenaamde “roadshow” waarbij verenigingen de kans geboden wordt met de bond te
discussiëren welk pad in de toekomst bewandeld moet
worden. Uiteraard is ook hier Smash bij aanwezig geweest. De kans dat BNL eens een keer ook echt luistert
naar wat verenigingen te vertellen hebben, is een kans
die je als vereniging moet pakken.
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Nieuws van
Badminton
Nederland
Vierde titel op rij voor
Muskens/Piek in Italië
Op de Italian International
hebben Eefje Muskens/Selena Piek voor een fantastische prestatie gezorgd. Het
Nederlandse duo versloeg
in de finale van het vrouwendubbel He Tian Tang/
Renuga Veeran uit Australië
met 21-10 en 21-8. Het is
de vierde titel binnen twee
maanden voor Muskens en
Piek.
De als tweede geplaatsten
Muskens en Piek begonnen
sterk aan de finale en pakten direct een aantal punten
voorsprong. De voorsprong
werd door de nummers
19 van de wereldranglijst
steeds verder uitgebreid en
de game werd met 21-10
gewonnen. Ook in de tweede game begonnen Muskens/Piek voortvarend. De
Australische vrouwen konden geen vuist maken en
met 21-8 ging de zege naar
het Oranje-koppel.
In de finale van het gemengddubbel speelde Piek
met Jacco Arends tegen het
gelegenheidskoppel
Zvonimir Durkinjak/Eva Lee
(Kroatië/V.S.). De als vijfde
geplaatste Nederlanders begonnen goed aan de partij
en namen een kleine voorsprong. Echter werd het gat
nooit groter dan drie punten. Aan het einde van de
eerste game kwamen Durkinjak/Lee op gelijke hoogte
en wonnen vervolgens met
21-23. In de tweede game
keken Arends en Piek als
snel tegen een achterstand
aan, die ze niet meer zouden goed maken: 18-21.
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Competitiecommissie
De competitie loopt op zijn eind. Na de kerstvakantie
moeten de meeste teams nog drie wedstrijden spelen, waaronder twee thuiswedstrijden.
Senioren
In de bondscompetitie is team 1 op 1 punt na zeker van behoud in de derde divisie. Team 2 is aan het knokken om niet
te degraderen en heeft onderhand al een gat van 9 punten
teruggebracht naar een achterstand van 2 punten. Voor dit
team is behoud dus nog steeds haalbaar.
In de regiocompetitie doet team 3 nog steeds mee voor promotie. De nummers 2 tot en met 5 staan op 3 punten van
elkaar, dus in deze poule is alles nog mogelijk. In de 1e klasse
heeft team 4 behoud al zeker gesteld, maar zij doet nog mee
voor promotie van de beste nummer 2. Team 5 stevent hard
af op het kampioenschap met een voorsprong van 6 punten
met nog 2 wedstrijden te gaan. Hopelijk hebben we volgend
jaar dus een extra team in de 1e klasse.
Jeugd
Dit jaar speelt Smash J1 in de 1e klasse onder 19. Het team
staat momenteel onderaan, maar wel met een wedstrijd minder gespeeld en met 3 punten achterstand op de nummer 3.
Hier is dus nog heel veel mogelijk.
Jeugd 2 is voor de kerstvakantie al kampioen geworden. Ze
moeten nog 1 wedstrijd spelen, maar zijn door de concurrenten nu al niet meer in te halen. Bij deze felicitaties aan het
team met deze mooie prestatie!
Jeugd 3 heeft ook al gezorgd voor behoud in de U15 1e klasse. Het team moet nog 3 wedstrijden spelen, maar is al niet
meer in te halen door het team dat laatste staat in de poule.
Starters
Na de herfstvakantie zijn een heel aantal enthousiaste starters weer begonnen met de competitie. Dit jaar heeft Smash
4 teams in de starterscompetitie bestaande uit in totaal 23
spelers. Er is gelukkig door de organisatie al meer rekening
gehouden met de leeftijden, waardoor we heel veel spannende wedstrijden zien en vooral heel veel plezier. Mede dankzij
heel veel inzet van Marc en Lydia wordt deze starterscompetitie weer een groot succes.
Dorpencompetitie
Doordeweeks is de dorpencompetitie ook weer volop bezig.
Tot nu toe heeft het team van Smash nog maar 1 keer verloren. Hopelijk kunnen ze dit volhouden tot het einde van het
seizoen om zo de competitie weer met een mooi eindresultaat af te sluiten.
Via deze weg willen we als competitiecommissie alle ouders
en spelers hartelijk bedanken voor het helpen bij de thuiswedstrijden. Bedankt voor jullie inzet!
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Bowlen jeugd
Het bowlen was erg leuk om te doen! Het begon om 6 uur.
Toen moest iedereen andere schoenen aan en groepjes
voor het bowlen maken. Toen iedereen klaar was met het
invullen kon het beginnen. Ongeveer een half uurtje later
kregen we wat te drinken. Je mocht zelf kiezen wat je
kreeg. Het was erg gezellig en een leuke sfeer. Ik geloof
dat iedereen het naar z'n zin had en in leuke groepjes
zat. Iedereen zat te lachen en te juichen (omdat ze dan
een strike hadden). Het was om 8 uur afgelopen.
Lisa
1 november hebben wij met de jeugd gebowld en het was
super gezellig. Aan het begin moest iedereen even zijn
plekje vinden en de juiste tegenstanders zoeken. Toen
dat was gedaan werd het al snel nog gezelliger en werd
er gegooid. Toen iedereen een aantal keer had gegooid
verschenen de eerste spares op de scoreborden en later
verschenen de eerste strikes ook. Iedereen heeft twee
potjes gespeeld en na ongeveer twee en een half potje
was het tijd om te stoppen, dat was echt jammer, want
het was bij verschillende banen nog zeer spannend.
Pim Nijmeijer

Sinterklaasfeest
28 november hadden we weer een leuk sinterklaasfeest met de jongste jeugd van Smash.

We hebben een paar leuke spellen gespeeld: voetbalbadminton, korfbalbadminton en volleybalbadminton.
Natuurlijk waren de pieten er ook weer bij en ze strooiden er weer flink op los met pepernoten. De pieten hebben ook met de spellen mee gedaan en na afloop hebben
ze alle kinderen een chocoladeletter gegeven.
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Extra Algemene Ledenvergadering
De extra Algemene Ledenvergadering
(ALV) die was ingelast op 11 december
2013 was niet zo druk bezocht als we
hadden gehoopt. De contributieverhoging die werd voorgesteld was namelijk
behoorlijk fors. Aangezien de teller van
de afmeldingen bleef steken op 11 hadden we gehoopt een groot aantal van de
overige 174 leden te mogen verwelkomen op de ALV. Helaas telde de vergadering 23 personen inclusief het bestuur.
Via deze weg wil ik jullie toch even informeren over wat er besloten is en wat
de beweegredenen waren.

Beweegredenen
De gemeente heeft besloten om € 400.000 te
bezuinigen op sport, waarvan € 172.000 betrekking heeft op de binnensport. Dit betekent
een stijging van de dekkingsgraad van 22%
naar 30%. Dit willen ze met de volgende acties
gaan bereiken:
-Telefoonaansluitingen voor calamiteiten verdwijnen uit de sporthallen. De gemeente heeft
de inschatting gemaakt dat het redelijk is om
de verantwoordelijkheid bij de vereniging neer
te leggen dat er een telefoon aanwezig is voor
calamiteiten. “Bijna iedereen heeft tegenwoordig wel een mobiele telefoon paraat” is hun
redelijke standpunt.
-Een aantal gymzalen zal worden afgestoten.
Dit zal voor Smash geen gevolgen hebben.
-Het trainingstarief zal in drie jaar tijd verdwijnen waarna alleen het basistarief overblijft.
Het trainingstarief is op dit moment € 16,70 en
het basistarief € 33,50. Dit geeft het volgende
plaatje voor de tarieven de komende drie jaar:
2013
2014
2015
Trainingstarief
€ 16,70
€ 22,30 € 27,90
Basistarief
€ 33,50
€ 33,50 € 33,50
Tabel 1 Zaalhuurtarieven 2013-2016

2016
€ 33,50
€ 33,50

Voor bijna 90% van de uren die Smash van de
gemeente afneemt betalen we het trainingstarief. Je kunt je dus voorstellen wat voor financiële gevolgen dit voor Smash heeft:
-	
80% stijging van de kosten voor de zaal-

huur in 2016
- 33% stijging van de totale kosten in 2016
We gaan in de komende jaren proberen om
als vereniging een gedeelte van deze kosten
binnen te halen. De sponsorcommissie is vorig jaar opgericht en is druk bezig met allerlei
plannen. De Grote Clubactie is zojuist afgelopen wat bijna € 1.000 heeft opgeleverd voor de
clubkas. Zojuist is de mail de deur uitgegaan
voor een spaarlampenactie. Ook de C1000 actie levert elk kwartaal ongeveer 125 euro op.
Verder zijn er nog een aantal ideeën:
- Baansponsoring diverse toernooien
- Shirtsponsoring competitie-teams
Zoals je ziet is de sponsorcommissie hard
aan het werk om de grote kostenstijging op
te kunnen vangen. Dit kost veel tijd en zoals
altijd maken veel handen licht werk. Dus heb
je een eigen onderneming en ben je bereid te
sponsoren. Heb je een groot netwerk of denk
je op een andere manier een invulling te kunnen geven binnen de sponsorcommissie, neem
dan even contact op met de sponsorcommissie
via sponsorcommissie@smashhoogeveen.nl.
Deze opbrengsten zijn allemaal nog erg onzeker en daarom is een contributieverhoging
noodzakelijk om de enorme stijging van de
zaalhuur op te kunnen vangen.

Nieuwe contributies
Het contributievoorstel dat vooraf op de website was te raadplegen is ongewijzigd vastgesteld. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2014
de volgende contributies in werking treden. De
bedragen zijn gebaseerd op een jaar maar zullen per kwartaal geïncasseerd worden.
2014
Startersjeugd
Jeugdwedstrijd
Wedstrijdsenioren
Recreantensenioren
Recreantensenioren - 2 avonden
Recreantensenioren - wo ochtend
Competitie senioren
Veren shuttles
Bondscontributie
Tabel 2 contributies per 1 januari

Contributie
€ 130
€ 150
€ 176
€ 165
€ 250
€ 130
€ 55
€ 60
€ 10
2014

Zoals je in tabel 1 kan lezen zullen de kosten
van de zaalhuur elk jaar verder gaan stijgen.
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Om niet elk jaar deze discussie opnieuw op de
ALV te moeten voeren hebben we meteen de
contributies vastgesteld voor de jaren 2015 en
2016. Let op, deze contributies zijn exclusief
de jaarlijkse prijsindexaties.
2015
Contributie
Startersjeugd
€ 138
Jeugdwedstrijd
€ 165
Wedstrijdsenioren
€ 200
Recreantensenioren
€ 180
Recreantensenioren - 2 avonden
€ 275
Recreantensenioren - wo ochtend
€ 140
Competitie senioren
€ 55
Veren shuttles
€ 60
Bondscontributie
€ 10
Tabel 3 contributies per 1 januari 2015
2016
Contributie
Startersjeugd
€ 147
Jeugdwedstrijd
€ 175
Wedstrijdsenioren
€ 220
Recreantensenioren
€ 197
Recreantensenioren - 2 avonden
€ 300
Recreantensenioren - wo ochtend
€ 151
Competitie senioren
€ 55
Veren shuttles
€ 60
Bondscontributie
€ 10
Tabel 4 contributies per 1 januari 2016
Mochten hier nog vragen over zijn neem dan gerust
even contact op met de penningmeester.

Wijziging boekjaar
Op de ALV is het besluit genomen om het boekjaar te wijzigen van kalenderjaar naar een seizoen. Het boekjaar is op dit moment statutair
vastgelegd op een kalenderjaar. Om dit te wijzigen zagen wij twee mogelijkheden.
- Statutenwijziging (minimaal € 400 kosten)
-	Een notitie van het besluit hangen als bijlage
aan de statuten
We hadden twee vragen aan de ALV:
1. Wil de ALV deze wijziging?
2.	Gaat de ALV akkoord met optie 2 om op
die wijze kosten te besparen?
De ALV heeft ingestemd met de statutenwijziging middels een notitie van het besluit als
bijlage bij de statuten. Dit besluit is geldig tot
deze door een lid ter discussie gesteld wordt.
Waarom deze wijziging?
Dit heeft een aantal redenen:
- Begrotingstechnisch
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-	Afstand tussen wat besproken wordt op ALV
en beleving
Ad a begrotingstechnisch
De begroting voor een kalenderjaar wordt
door het bestuur rond november/december
vastgesteld. Op dat moment is informatie voor
de tweede helft van het kalenderjaar nog niet
beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan:
-	Zaaluren worden vastgelegd voor een seizoen. Deze informatie wordt pas gedurende het kalenderjaar bekend.
-	
Trainers hebben contracten per seizoen.
Aan het eind kunnen ze besluiten te stoppen. Nieuwe trainers kunnen financiële gevolgen met zich mee brengen.
-	Plannen van activiteiten door commissies
gaan per seizoen.
Wanneer op de ALV de begroting goedgekeurd
wordt, gebeurt dit in feite maar voor twee à
drie maanden. De ALV vindt meestal plaats
rond half mei. Dan is de begroting al 4,5 maanden van toepassing. Dan keurt de ALV van half
mei tot juni/juli de begroting goed, een periode
waar ook nog eens niks gebeurt. Vervolgens
verandert de begroting weer volledig omdat de
situatie wijzigt. In de praktijk betekent dit dat
de ALV vrijwel geen inspraak heeft op de begroting. Dit lijkt ons geen wenselijke situatie.
Veranderen we het boekjaar van kalenderjaar
naar een seizoensgebonden boekjaar dan verandert dit volledig. De periode van de wisseling
van het seizoen is een relatief rustige periode
voor vrijwilligers. Dit betekent dat we in theorie de ALV redelijk snel na de start van het
boekjaar kunnen organiseren. Daarmee zal de
inspraak van de ALV op de begroting aanzienlijk
vergroot worden.
Ad b Afstand tussen wat besproken wordt
en beleving
Op de ALV in 2013 wordt bijvoorbeeld gesproken over de competitie uitslagen van het seizoen 2011-2012. Terwijl de uitslagen van de
competitie 2012-2013 inmiddels al bekend zijn.
Hoewel dit logisch is, is de afstand wel erg groot
met de beleving. Als we overgaan op een seizoensgebonden boekjaar dan kunnen we gaan
spreken over het seizoen wat zojuist afgelopen
is. Het voorbeeld in de competitie is uiteraard
slechts een voorbeeld. Dit geldt voor bijna alle
activiteiten binnen de vereniging.
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Toernooikalender
Senioren toernooien Noord
RSL Smashtoernooi........................... BV Smash Hoogeveen............. 1-2-2014
48e Badmintonland AMOR-Toernooi...... GSBC AMOR.......................... 15-2-2014
Racketeers 4-6-8 toernooi.................. De Racketeers....................... 1-3-2014
4-6-8 LBC toernooi 2014.................... Leeuwarder Badminton Club.... 22-3-2014
BC GO Toernooi 2014......................... BC GO.................................. 29-3-2014
BC Assen 4-6-8 toernooi 2014 (ov)...... BC Assen.............................. 12-4-2014
Paastoernooi BC Drachten................... BC Drachten.......................... 19-4-2014
Master SV Meteoor............................ SV Meteoor........................... 10-5-2014
Dauwtrapperstoernooi........................ BC Leek................................ 29-5-2014
SLOTTOERNOOI NOORD 2014............. RCW NOORD......................... 14-6-2014
MASTER GORREDIJK 2014.................. BC Drachten.......................... 30-8-2014
Jeugd toernooien Noord
RJK NOORD 2014.............................. RCW NOORD......................... 8-2-2014
MeppelerMeppers DPC Toernooi........... BC MeppelerMeppers.............. 15-2-2014
DPC-LeeuwarderBC............................ LBC...................................... 8-3-2014
Junior Master BC Drachten.................. BC Drachten.......................... 15-3-2014
DPC RSL Smashtoernooi..................... BV Smash Hoogeveen............. 22-3-2014
Jeugdtoernooi 2014........................... BC Beijum............................. 29-3-2014
DPC BC Drachten............................... BC Drachten.......................... 10-5-2014
9e GO! Jeugdtoernooi........................ BC GO!................................. 24-5-2014
SLOTTOERNOOI NOORD 2014............. RCW NOORD......................... 14-6-2014

Activiteiten kalender
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.

11 januari 2014............. Competitie........................... Sporthal
25 januari 2014............. Competitie........................... Sporthal
1 februari 2014.............. RSL Smashtoernooi............... Sporthal
22 maart 2014.............. RSL DPC Smashtoernooi........ Sporthal
5 april 2014.................. Clubkampioenschappen......... Sporthal
24 mei 2014.................. Jeugdevenement.................. Sporthal

Valkenlaan
Valkenlaan
Valkenlaan
Valkenlaan
Valkenlaan
Trasselt

SMASH Nieuws
Club van 25
De club van 25 is een groep donateurs welke hebben toegezegd
jaarlijks € 25,- bij te dragen aan
badmintonvereniging Smash. Deze
bijdrage zal worden aangewend
voor kwaliteitsverbeteringen,
ledenwerving en promotie, materialen en speelbenodigdheden.

Huidige leden van de Club
van 25:
-	Raymond van den Brink
24-10-2011
-	Edith en Henk-Jan Nijmeijer
09-11-2011
-	Thea Scholte - De Vries
12-12-2011
-	Harold Wassink
22-12-2011
-	Jos Rollman
22-12-2011
-	Maurice Kortenhoeven
22-12-2011
-	René en Agnes,
Kantine Valkenlaan
22-12-2011
-	Fam Burema-Hartog
23-12-2011
-	Jan en Rieneke v. Amerongen
29-12-2011
-	Danny Victorie
05-01-2012
-	Riekje van der Laan
12-01-2012
-	Geu Sturing
12-01-2012
-	Jan Penninkhof
24-01-2012
-	Henk en Dieleke Campmans
28-01-2012
-	Fam. Nijmeijer
23-02-2012
-	Annelieke Reinders
22-03-2012
-	Matthijs Esser
23-05-2012
-	Anoniem
23-05-2012
-	Henk en Alie Koehorst
23-05-2012
-	Smash1
02-06-2012
-	Jasper en Stephany
01-10-2012
-	Fam Veldman
21-01-2013
Nieuwe leden van de Club
van 25:
-	Jouw naam hier??
Inschrijformulieren zijn te
vinden op de website en in
de sporthal.
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Wijzigingen speeltijden t/m maart
Zoals bekend wordt momenteel op maandag door de recreanten gespeeld in de Sporthal Zwembadweg en door
de wedstrijd senioren in de Sporthal Valkenlaan. Vanwege de groei in beide groepen was niet langer mogelijk
om gezamenlijk in één hal te spelen. Dat is natuurlijk
een goed teken, want dat betekent dat de vereniging in
de lift zit. De afspraak voor de verdeling is zo dat na de
competitie de twee groepen ruilen van speellocatie. Vanaf 3 februari zal dus worden gedraaid. Momenteel wordt
bekeken of de noodzaak voor twee hallen nog steeds zo
groot is als aan het begin van het seizoen. Mocht dat niet
zo blijken te zijn, dan spelen beide groepen in de Sporthal Valkenlaan en wordt de reservering van de Sporthal
Zwembadweg geannuleerd.
JEUGD
Maandag wedstrijdjeugd 18.00 – 19.30 uur Zwembadweg
24 februari 2014
vervalt
ivm voorjaarsvakantie
Donderdag startersjeugd / wedstrijdjeugd en
“vrijdag”-jeugd Valkenlaan
2 januari 2014
vervalt
ivm Kerstvakantie
13 februari 2014
vervalt
ivm opendagen
27 februari 2014
vervalt
ivm voorjaarsvakantie
SENIOREN RECREANTEN
Recreanten Maandag 20.00 – 22.00 uur
Valkenlaan vanaf 03-02-2014
17 februari 2014
zwembadweg 2030u ivm opendagen
24 februari 2014
vervalt
ivm voorjaarsvakantie
Recreanten Dinsdag 19.30 – 21.30 uur Trasselt
18 februari 2014
vervalt
ivm volleybaltoernooi
25 februari 2014
vervalt
ivm voorjaarsvakantie
Recreanten Donderdag 20.00 - 22.00 uur Valkenlaan (2 banen)
13 februari 2014
zwembadweg 2100u ivm inloopdagen
SENIOREN WEDSTRIJDSPELERS
Wedstrijdspelers Maandag 20.30 - 22.30 uur
Zwembadweg vanaf 03-02-2014
17 februari 2014
recreanten erbij
ivm inloopdagen
24 februari 2014
vervalt
ivm voorjaarsvakantie
Wedstrijdspelers Donderdag 20.00 – 22.00 uur
Valkenlaan (7 banen)
13 februari 2014
zwembadweg 2100u ivm inloopdagen

PR SMASH
Oproep aan iedereen die het leuk vindt een stukje te schrijven over alles wat hij/zij meegemaakt heeft bij Smash.
Stuur je stukje naar prsmash@smashhoogeveen.nl.
Wie weet komt het dan wel in verschillende kranten van
Hoogeveen te staan. Hoe meer PR voor de club hoe beter.
Dus stuur alles in!
Francine Kok
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Vrijwilliger aan het woord:
Danny Victorie
Bedankt, Francine, voor het doorgeven van de pen. “De mensen die mij kennen,
weten dat ik het altijd dolgraag over mezelf heb, dus dat komt mooi uit ;)”
Mijn naam is Danny Victorie.
Ik speel inmiddels alweer
24 jaar badminton. Naast
een klein avontuur in Meppel van een jaar of drie
heb ik altijd bij Smash
gespeeld. De eerste helft
van dit seizoen speelde
ik met veel plezier in het
eerste team. De tweede
helft van het seizoen werd
mij gevraagd of ik het
tweede team wilde komen
versterken. Een gezellig
team, nieuwe uitdagingen,
daar zeg ik geen nee tegen natuurlijk! Een andere
opvatting kan zijn dat ik in
het eerste team niets had
toe te voegen maar bovenstaande klinkt dan toch
mooier.

In die periode hebben we
de nodige ups en downs
gehad. Financieel gezien
vooral downs wat de nodige contributieverhogingen met zich mee gebracht
hebben. Waarschijnlijk
Vrijwilliger
kan ik de “meest populaire
Inmiddels ben ik alweer
vrijwilliger” award op mijn
sinds 2008 penningmeester buik schrijven. Toch gebij deze mooie vereniging.
loof ik, in mijn bescheiden

mening, dat Smash in de
afgelopen vijf à zes jaar
financieel gezonder is geworden en organisatorisch
sterker staat en daar ben
ik voor mijn bijdrage best
een beetje trots op.
Ik geef graag de pen door
aan Stefhan Koehorst

