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Het jaar 2012 is al weer om en ons seizoen is halverwege. De sinterklaasviering bij de jeugd heeft met veel
enthousiasme plaatsgevonden. De kerstboom heeft weer
in huis gestaan en de nieuwjaarsborrel was gezellig. Onze
competitieteams draaien niet onverdienstelijk. Er is zelfs
al een jeugdteam kampioen geworden halverwege december en ook het eerste seniorenteam lijkt niet te stoppen voor promotie naar de derde divisie. De enthousiaste
ledenwervingsacties lijken aardig wat vruchten af te werpen met als gevolg gezellige drukte in de sporthallen tijdens speelavonden en tijdens competitieweekenden. En
zo willen we het ook!!
Waar we minder blij mee zijn, zijn uiteraard de geplande
bezuinigingen van de gemeente en het vervallen van de
subsidie van NOC-NSF voor Badminton Nederland. Van
het eerste puntje waren we in de vorige nieuwsbrief al op
de hoogte en hier gaan we zeker gevolgen van merken.
Het tweede puntje kwam bij Badminton Nederland rauw
op haar dak en als bestuur verwachten we dat dit op den
duur gaat doorwerken naar de verenigingen.
Intern zijn er leuke ontwikkelingen. Samen met Olhaco
wordt gepoogd een waar indoor beach-badminton-toernooi te organiseren. En we hebben er alle vertrouwen in
dat dat een zeer gezellig succes gaat worden. Het RSL
Smash toernooi is al weer in voorbereiding (inschrijven
via toernooi.nl). Onze trainers en begeleiders zijn bezig
met een project “Positief Coachen” onder begeleiding van
Erik van de Peppel van “Veilig Sport Klimaat”. We verwachten dat dit een positieve aanvulling voor de vereniging zal zijn.
Het bruist binnen Smash, dat is wel duidelijk. En we zijn
van plan dat komend jaar ook zo te houden.
Het bestuur wenst iedereen dan ook een gelukkig en
sportief nieuwjaar!!
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Nieuws van

Badminton Nederland
Het bondsbestuur heeft met verbijstering kennis genomen van
het besluit van NOC*NSF om het investeringsplan Topbadminton volledig af te wijzen, omdat NOC*NSF te weinig perspectief ziet in de prestatieontwikkeling van spelers uit de nationale
(jeugd)selecties in de komende acht jaar. Dit betekent dat de
financiële bijdrage vanuit NOC*NSF voor Topbadminton wordt
teruggebracht van circa € 400.000 in 2012 naar € 0 in de komende jaren.

We gaan met
zijn allen door!

Opstellen investeringsplan
NOC*NSF heeft onze bond bij de start van het proces om te komen tot een nieuwe geldverdeling voor de Nederlandse Topsport
in de periode 2013/2016 ingedeeld in de groep bonden die in
aanmerking zou kunnen komen voor een zogenaamd talentenprogramma dat gericht is op resultaten tijdens de Olympische
Spelen in 2020, met als tussenstap de Spelen in 2016.
Het bondsbestuur heeft vervolgens, in overleg met de prestatiemanager van NOC*NSF, een uitgebreid plan opgesteld én geïnvesteerd in het neerzetten van een nieuw Topsportbegeleidingsteam dat onze jonge talenten, die de afgelopen jaren diverse
aansprekende resultaten hebben behaald in Europese jeugdkampioenschappen en toernooien in het Europese seniorencircuit,
zou moeten opleiden tot deelname aan de Spelen.
Het bondsbestuur stond en staat achter de ambities die in dit plan
zijn verwoord. Helaas vindt NOC*NSF die potentie onvoldoende
aanwezig gezien de internationale concurrentie waarin Aziatische
landen de boventoon voeren. Gezien het beleid van NOC*NSF om
uitsluitend te kiezen voor haalbare Olympische prestaties binnen
een beperkt aantal topsportprogramma’s valt, evenals diverse
programma’s van andere bonden, Topbadminton af.

We gaan met zijn allen door!
Samenwerken
en vooruit
kijken is de
enige optie

Wat nu te doen? Het bondsbestuur gelooft in de potentie en het
belang van Topbadminton en wil op de nieuw ingeslagen weg
doorgaan. Er moet worden gewerkt aan een topsportstructuur
en -cultuur waarin het leveren van topprestaties wordt gestimuleerd en beloond. Ook moet worden geïnvesteerd in een goede
basis van talentherkenning en -opleiding binnen Badminton Nederland. Er zullen ook dingen anders moeten, maar dat biedt
ook kansen voor nieuwe samenwerkingen en mogelijkheden.
Hierbij vraagt het bondsbestuur de medewerking en bijdrage
van verenigingen, Badminton Academies, Badminton Scholen
en allen die een constructieve bijdrage willen leveren aan de
toekomst van Topbadminton. Samenwerken en vooruit kijken
is de enige optie. Tegengestelde belangen leveren geen prestaties. Het streven is gericht op erkenning van het Topbadmintonprogramma door NOC*NSF voor de Olympische periode 20172020. Tot die tijd zal Badminton Nederland zich volledig inzetten
om op eigen kracht de ambities waar te maken.
Namens het bondsbestuur, Clemens Wortel, voorzitter
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Bertus Jonkeren, nieuwe trainer
van Smash, stelt zicht voor

Bentinckspark
Zaterdag 1 december is
Raymond van den Brink
namens Smash met de
gemeente mee geweest
op excursie. In verband
met de ontwikkelingen
van de nieuw te bouwen
topsporthallen van het
Bentinckspark was een
dag gepland om met de
werkgroep de kunst af
te kijken bij bestaande
sporthallen. Het sportpark van Heerenveen is
bezocht en de topsporthal van het Alfacollega
in Groningen. Hierbij
is gelet op verlichting,
vloer, kleedruimte, toiletten, belijning, ventilatie,
kleuren, entree, kantine,
horeca, verwarming, etc.
Smash hoopt hiermee
een goede bijdrage te leveren aan de bouw van
een nieuwe sporthal. Het
volgende overleg met de
gemeente is in januari.

Zoals een aantal Smash-leden inmiddels misschien
weten, is er een nieuwe trainer actief. Mijn naam is
Bertus Jonkeren, ik woon in Hoogeveen vanaf 1990,
ben getrouwd met Diana, heb drie kinderen en ik
werk bij Directbouw B.V. in Coevorden als account
manager.
Ik ben geboren in Gramsbergen en ben 55 jaar. Op mijn
twaalfde ben ik begonnen met badminton bij Mach in Coevorden (ook mijn toenmalige woonplaats). Gedreven door
ambitie om een betere speler te worden kwam ik begin jaren
'80 bij Smash terecht. Daar heb ik een prachtige tijd beleefd
in het eerste team van Smash met veel jonge talenten en
natuurlijk "good old" Ronald Song.
De oudere Smash-leden kennen mij misschien nog uit die
jaren. Smash bereikte in die jaren het hoogste niveau ooit
in de landelijke competitie wat toen overgangsklasse heette.
Ik heb in die periode ook nog trainingen gegeven aan jeugd
en recreanten van Smash en ben daarnaast actief geweest
in het bestuur namens de jeugd- en senioren competitiespelers.
Door rugklachten ben ik 15 jaar geleden helaas gestopt met
competitie spelen en als lid van Smash.
Maar als je zolang hebt gespeeld blijft het kriebelen. En dit
voorjaar trof ik Riekje van der Laan en heb ik aangegeven
wel iets bij Smash te willen doen. Dit heeft voor mij onverwacht geresulteerd in de vraag of ik trainer wilde worden van
de senioren competitie teams. In september ben ik begonnen en ik trof een hele enthousiaste groep spelers waaraan
ik met veel plezier training geef.
Helaas ben ik sinds oktober tijdelijk uitgeschakeld door de
eerdergenoemde rugklachten maar ik hoop zo snel mogelijk
de trainingen weer te kunnen oppakken. Voorlopig nemen
Stefan en Matthijs de trainingen waar en ben ik blij dat mijn
afwezigheid op deze manier opgelost kan worden.
Hartelijke groeten aan iedereen,
Bertus Jonkeren

Activiteiten kalender
12 januari
26 januari
2 februari
23 maart
18 mei
25 mei
1 juni

Competitie thuis
Competitie thuis
RSL Smash 468 toernooi
DPC jeugd toernooi
Beach-badminton-toernooi
Jeugdevenement
Clubkampioenschappen

Valkenlaan
Valkenlaan
Valkenlaan
Valkenlaan
Maxx
Trasselt
Valkenlaan
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Bowlen met Smash
Wij gingen vrijdag 9 november van 18.00-20.00 uur met
Smash bowlen. We hadden 4 banen, waar bij elke baan
ongeveer 6 kinderen waren. We kregen hele mooie schoenen aan :)
Het was erg gezellig. We hebben (volgens mij) allemaal
genoten.
Groetjes Selina Pool

We kregen
hele mooie
schoenen aan

Competitiecommissie

Tweede
jeugdteam
al kampioen!

Het einde van de competitie komt in zicht en de plekken van de teams in de poules worden steeds duidelijker.
Jeugd 2 is zelfs al zeker van zijn plek aan het einde van
het seizoen. Het team staat na 11 wedstrijden 26 punten
voor op de nummer 2 die dit niet meer goed kan maken
in de 3 nog te spelen wedstrijden. Het tweede jeugdteam
is dus sinds dit weekend kampioen! Gefeliciteerd Coen,
Cedric, Mart, Verena, Demi, Thanee en Iris!
Voor Smash 1 en Smash J1 blijft het nog even spannend.
Smash 1 staat 12 punten voor op de nummer 2 met nog
3 wedstrijden te spelen en Smash J1 staat 2 punten voor
met nog 2 wedstrijden te spelen. Hopelijk hebben we er
dus nog twee kampioensteams bij.
Smash 2, Smash 4 en Smash J3 zijn al zeker van behoud
in hun klasse, een hele goede prestatie van deze teams.
Smash 3 zal komende wedstrijden nog even flink aan de
bak moeten om de 5e plek te behouden in de poule die
recht geeft op wederom hoofdklasse volgend jaar.
Ook de startersteams zijn begonnen aan hun competitie.
Ondanks de soms grote leeftijdsverschillen spelen beide
teams leuke wedstrijden en maken ze op een leuke manier kennis met het spelen van competitie. Ik hoor dan
ook van de spelers veel goede reacties over de starterscompetitie.
Alle teams succes gewenst met de laatste wedstrijden!
Judith van Amerongen

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
van 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
-	Margreet Kiewiet
02-06-2012
-	Smash1
02-06-2012
-	Jasper en Stephany
01-10-2012
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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Beach Badminton Toernooi
Zin in een zware, zomerse en sportieve uitdaging? Smash
Hoogeveen organiseert in samenwerking met volleybal
vereniging Olhaco het eerste indoor beach-badmintontoernooi! Er wordt gespeeld met normale badmintonregels, maar met aangepaste lijnen om het spel beloopbaar
te houden. Gegarandeerd de hele dag plezier aangezien
er gespeeld wordt in poules.
Dit evenement vindt plaats op zaterdag 18 mei 2013 in
sportcomplex Maxx in Hoogeveen. In verband met de organisatie sluit de inschrijving op 11 januari 2013.
Iedereen is welkom en kan zich met partner inschrijven
voor een dubbel en/of een mix. Er worden twee categorieën gevormd, namelijk een wedstrijdcategorie en
een recreantencategorie. Men hoeft geen lid te zijn van
de badminton bond. De organisatie behoud het recht de
wedstrijdcategorie verder op te splitsen afhankelijk van
het aantal deelnemers.
Opgave kan via toernooi.nl of via het formulier in de bijlage. Deze kan per email direct terug gestuurd worden.
Met sportieve groet, Stefhan Koehorst
Toernooi Secretaris

Toernooikalender
Senioren toernooien Noord
RSL Smashtoernooi 2013
Hoogeveen
AMOR-Toernooi
Groningen
DSM 2013
Emmen
Gluttel 2013
Enschede
4-6-8 LBC Toernooi
Leeuwarden
BC Drachten Paastoernooi
Drachten
Asser 4,6,8 Toernooi
Assen
My Pecunia BC GO! toernooi Groningen
Dauwtrapperstoernooi
Leek
Beach-badminton-toernooi
Hoogeveen
Master SV Meteoor
Veendam
SLOTTOERNOOI 2012 NOORD		
Master Gorredijk 2013
Drachten
Jeugd toernooien Noord
RJK Noord 2013
DPC Meppel 2013 toernooi
DPC Leeuwarder BC
Junior Master BC Drachten
DPC Smash Hoogeveen
DPC Bahosa
jeugdtoernooi BCB
DPC Racketeers
DPC BC Drachten
Smash Jeugdevenement
8e Heijkoop Incasso
GO!-jeugdtoernooi

02-02-2013
16/17-02-2013
02/03-2013
02/03-03-2013
23-03-2013
30/31-03-2013
13-04-2013
20/21-04-2013
09-05-2013
18-05-2013
11/12-05-2013
08-06-2013
24/25-08-2013

Veendam
Meppel
Leeuwarden
Drachten
Hoogeveen
Hoogezand
Groningen
Emmen
Drachten
Hoogeveen

09/10-02-2013
02-03-2013
09-03-2013
16/17-03-2013
23-03-2013
07-04-2013
13-04-2013
20-04-2013
11-05-2013
25-05-2013

Groningen

25-05-2013
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VRIJWILLIGER AAN HET WOORD:
Jan Penninkhof
Beste clubgenoten,
Van Henk Koehorst heb ik de
pen (tegenwoordig is dat een
tekstverwerker) doorgekregen
om wat over mezelf te vertellen.
Hij zou me precies moeten kunnen vertellen wanneer ik lid ben
geworden van Smash, volgens
mij was dat in 1993. Een collega speelde op woensdagmorgen
en daar ik wegens mijn werk ’s
avonds meestal niet vroeg kan,
ben ik ook op woensdagmorgen
gaan spelen. Ik ben daar nu een
jaar of 7 coördinator van, nadat
ons aller Thea stopte als coördinator.
Maar de meesten zullen mij kennen als de man met
de fotocamera. Want dat is een andere hobby van me.
De meeste foto’s die op https://picasaweb.google.
com/106919229233723996428 staan werden door mij
geschoten. Verder heb ik de nylonshuttles in beheer
maar dat kost niet zo veel tijd. Sommigen kunnen me
ook kennen van Scala alwaar ik gitaardocent ben in mijn
vrije uurtjes ;)
Mijn zoon heeft ook enige tijd op Smash gezeten en nog
samen met Stefhan in een team gezeten. Vergeet bijna
te vermelden dat ik ook het dorpenteam coördineer en
er zelf in speel.
Sinds kort zit ik ook in de wervingscommissie en hoop
dat we samen Smash weer kunnen laten groeien tot de
grootste badmintonclub van het noorden.
De (muzikale) pen geef ik graag door aan Judith van
Amerongen.
Groeten,
Jan Penninkhof

VRIJWILLIGER

SMASH Nieuws
Pieten bij
beginnersjeugd
Donderdag 29 november was er voor de beginnersjeugd een training zoals alle anderen.
Echter werden er, in
plaats van training, tal
van spelletjes gespeeld
en de kinderen hadden
de grootste lol. Net toen
het verder een gewone
badmintonavond leek te
worden, kwamen er twee
pieten binnen stormen
die onder luid gejoel het
snoepgoed door de zaal
gooiden. Zelf de trainers gingen achter het
snoepgoed aan en deden
zich te goed aan de pepernoten en schuimpjes.
Natuurlijk moesten de
kinderen even laten zien
dat ze goed konden badmintonnen maar ook de
pieten konden een aardig shuttletje slaan. Ook
hadden de pieten nog
wat lekkers mee genomen. Een lekkere chocoladeletter was er voor de
jeugd spelers en ook hier
werden de trainers niet
vergeten. Daarna hielpen
de pieten nog even met
opruimen en moesten ze
helaas weer vertrekken.
Het was een gezellige
avond met leuke spelletjes en veel snoepgoed!
Pieten bij beginnersjeugd

7

Wijziging in de speeltijden
Uiteraard zijn er voor de komende maanden weer wat wijzigingen in de speeltijden door vakanties. Het winterrooster is nog
steeds van kracht omdat de buitensporten een paar maanden
gebruik maken van de sporthal.
JEUGD
Maandag
Wedstrijdjeugd
19 november 2012
11 februari 2013
18 februari 2013
25 februari 2013
Donderdag
Beginnersjeugd
6 december 2012
7 februari 2013
28 februari 2013
Donderdag
Wedstrijdjeugd
6 december 2012
7 februari 2013
28 februari 2013
Vrijdagjeugd
22 februari 2013
SENIOREN
Recreanten
Maandag
11 februari 2013
Recreanten
Dinsdag
19 februari 2013
Recreanten
Woensdag
Recreanten
Donderdag
11 februari 2013
28 februari 2013

1800u - 2000u
1830u - 2000u
vervalt
vervalt
1800u - 2000u

Valkenlaan
begin winterrooster
ivm opendagen
ivm voorjaarsvakantie
einde winterrooster!!

1700u - 1830u
1800u - 1900u
vervalt
1700u - 1830u

Valkenlaan
begin winterrooster
ivm opendagen
einde winterrooster!!

1800u 1900u vervalt
1800u 1730u vervalt

Valkenlaan
begin winterrooster
ivm opendagen
einde winterrooster!!
Valkenlaan
ivm voorjaarsvakantie

1930u
2000u
1930u
1900u

2000u - 2200u
vervalt

Valkenlaan
ivm opendagen

1930u - 2130u
vervalt

Trasselt
ivm voorjaarsvakantie

0900u - 1030u

Trasselt

2000u -2200u
vervalt
2000u - 2200u

Valkenlaan
ivm opendagen
einde winterrooster!!

Senior Wedstrijdspelers
Wedstrijdspelers
Maandag
2000u - 2200u
11 februari 2013
vervalt
Wedstrijdspelers
Donderdag
1930u - 2200u
7 februari 2013
vervalt
28 februari 2013
1930u - 2200u

Valkenlaan
ivm opendagen
Valkenlaan
ivm opendagen
einde winterrooster!!
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Nieuws vanuit de recreanten

Een beslissing
waar ik nooit spijt
van heb gehad

Je moet ergens
afscheid van nemen,
waarvan je liever
nog geen afscheid
wilt nemen

Beste badmintonners,
“Ik wil niet, maar ik moet wel.” Na veel blessureleed heb
ik van de orthopeed het dringende advies gekregen om te
stoppen met het badmintonnen. Dan kun je twee dingen
doen:
1.	Laat maar praten die man; ik ga lekker door met
wat ik heel erg leuk vind, of
2.	Je krabt jezelf eens achter je oren en denkt “misschien is nu het moment gekomen om eens naar
een ander te luisteren”.
Maar dat is moeilijk. Je moet iets opgeven wat je al ruim
30 jaar met heel veel plezier hebt gedaan: badmintonnen.
In 1979 ben ik, samen met mijn moeder, gaan badmintonnen bij wijkvereniging De Weide. We speelden toen in de
gymzaal aan de Curiestraat op maar één veld, 1 uurtje.
Toen sporthal Trasselt klaar was, konden we overstappen,
wie daar tenminste belangstelling voor had. Die overstap
hebben wij gemaakt, en daar hebben we geen spijt van
gehad.
Voor ons aan speelde toen ook een badmintonverenging,
en dat was natuurlijk Smash. Omdat mijn moeder moest
stoppen met spelen en ik al een poosje geen uitdaging
meer zag in het spelen bij de wijkvereniging heb ik in 1996
de overstap gemaakt naar Smash. Een beslissing waar ik
nooit spijt van heb gehad. Nieuwe ronde, nieuwe kansen,
nietwaar?
Door de vele blessures van de afgelopen jaren (afscheuren achillespees, gescheurde meniscus en nu een geheel
versleten knie) is nu het punt gekomen om te stoppen.
En dat vind ik zeer spijtig. Je moet ergens afscheid van
nemen, waarvan je liever nog geen afscheid wilt nemen.
Daarnaast word je geconfronteerd met een andere waarheid: je wordt ouder.
Nadat je zo’n besluit heb genomen, beland je in een volgende fase: en nu moet ik het gaan vertellen. En dat vond
ik lastig, omdat ik ook 2e coördinator van de dinsdagavond
en secretaris van de recreantencommissie ben. Het voelt
dan al snel alsof je de mensen om je heen in de steek laat.
Want het is lastig om vrijwilligers te vinden die iets willen
doen in een vereniging. Het vele werk komt vaak op maar
een paar schouders terecht en als er dan iemand vertrekt,
moeten deze schouders steeds meer dragen. En dat kan
niet de bedoeling zijn. Dus bij dezen: wees niet alleen sportief in het veld, maar ook daarbuiten. Verderop volgt dan
ook een oproep voor verschillende functies. Per 1 januari
zal mijn lidmaatschap van Smash definitief afgelopen zijn
en dat voelt raar, hoewel ik nu al niet meer speel.

SMASH Nieuws
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pluumpie”
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Mijn nieuwsgierigheid werd geprikkeld toen ik een berichtje kreeg van Henk Kroesen dat ik op dinsdagavond
13 november om 21.00 uur in Trasselt werd verwacht. Natuurlijk had ik wel in de gaten dat dat iets met mijn afscheid te maken had en dat er “iets” gedaan zou worden.
Maar …… dit allemaal had ik niet verwacht. Hare Majesteit
De Koningin had het behaagd mij met een erelintje “het
gouden pluumpie” op te hemelen. Een tas vol cadeautjes
met allemaal lieve gedichtjes was ook nog mijn deel. Echt
helemaal super!! Die cadeautjes ook….hilarisch. Ik heb ze
thuis direct nog allemaal uitgepakt, want ik kon niet wachten. Ik zal eerlijk bekennen dat niet alles in onze kasten is
beland. De bellenblazer, de zingende bloem en de “wipkip”
bijvoorbeeld zijn beland in de speelgoedbak op mijn mans
werk in de gehandicaptenzorg. Supertrots ben ik op m’n
erelintje, die bewaar ik, net zoals de foto’s, de leuke gedichtjes en de toespraak. Echt onvergetelijk.
Via de mail had ik al van veel leden lieve reacties en “hart
onder de riem” berichtjes gehad op mijn onverwachte afscheid. Dat heeft me echt goed gedaan.
Ik wil dan ook graag iedereen bedanken voor alles wat
gedaan en gezegd is. Ik zal jullie nooit vergeten. Ook bedankt voor de sportieve krachtmetingen in het veld. Het
ga jullie goed en blijf vooral plezier houden in deze prachtige sport.
Zelf zal ik op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging of misschien ga ik wel terug naar een oude liefde: zwemmen en/
of waterpolo, maar dan nu op recreatief niveau.
Met vriendelijke groet, Marianne Boskma

Dat heeft me
echt goed gedaan

P.S. En nu vooral niet stoppen met lezen. Hierna volgen
nog belangrijke oproepen.
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•	VOOR DE DINSDAGAVOND ZOEKEN WE EEN 2e COÖRDINATOR (naast de 1e coördinator, en dat is op dinsdagavond Henk Kroesen). Dat moet bij voorkeur eigenlijk een
speler van de dinsdagavondgroep zijn.
		Taken:
		 - regelen opvang en begeleiding van nieuwe leden
		 - regelmatig tossen
		 - aanspreekpunt voor alles wat er bij een ieder leeft.
	Als je vragen hebt over deze functie kun je contact opnemen met Henk Kroesen.
•	VOOR DE RECREANTENCOMMISSIE ZOEKEN WE EEN SECRETARIS
		Taken:
		 - notuleren en verslagen maken van vergaderingen. Dat zijn er maar 3 per jaar en
deze duren maar een uurtje per keer.
		 - datum vergadering vast laten leggen bij kantinebeheerder
		 - tijdelijke contactpersoon tussen bestuur en recreantencommissie (totdat vaste
vertegenwoordiger is gevonden.
	Als je vragen hebt over deze functie kun je contact opnemen met Henk Kroesen of
met Marianne Boskma (m.boskma@ziggo.nl).
•	VOOR CONNECTIE TUSSEN BESTUUR EN RECREANTENCOMMISSIE ZOEKEN WE EEN
VERTEGENWOOORDIGER
		Taken:
		 - bijwonen van bestuursvergaderingen (ca. 8 per jaar) en commissievergaderingen (3 per jaar)
		 - het uitwisselen van gegevens tussen bestuur en recreantencommissie

Contributie-bedragen 2013
Per 1 januari 2013 is de contributie aangepast aan de hand van het prijsindexcijfer 2012. De nieuwe bedragen vind je terug in onderstaand overzicht.
Groepen
Kwartaal
Jaar
Jeugd
Recreanten ......................................................... € 29,83............. € 119,32
Wedstrijdspelers .................................................. € 33,64............. € 134,56
Senior recreanten
Spelend op de woensdagochtend............................. € 28,18............. € 112,72
Spelend op één avond............................................ € 36,65............. € 146,60
Spelend op twee avonden....................................... € 56,70............. € 226,80
Spelend op drie avonden........................................ € 82,68............. € 330,72
Senior wedstrijdspelers
Spelend met nylon shuttles (jonger dan 18 jaar)....... € 33,64............. € 134,56
Spelend met nylon shuttles (18 jaar en ouder).......... € 50,76............. € 203,04
Spelend met veren shuttles (jonger dan 18 jaar)....... € 46,31............. € 185,24
Spelend met veren shuttles (18 jaar en ouder).......... € 62,28............. € 249,12
Inschrijfgeld (eenmalig)
Junioren: € 7,70
Senioren:€ 12,81

