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Het seizoen is al weer volop begonnen, dat merk
je aan de opkomst in de sporthal en de drukte in
het weekend tijdens de seniorencompetitie. De
herfstvakantie is ondertussen voorbij en dat betekent dat de jongste onder ons met de starters
competitie gaan beginnen. Nog meer gezelligheid in het weekend in de sporthal dus.
De nieuwe speeltijden en locaties voor een aantal groepen
lijken goed te vallen. Uitzondering hierop is het verplaatsen van de vrijdag jeugd naar de donderdag. Dit kost wat
leden, maar was helaas noodzakelijk omdat die groep
niet meer rendabel was. Zaalhuur en trainerskosten overstegen de inkomsten in veelvoud.We hopen dat die groep
zich ook op de donderdag thuis zal voelen. Overigens
gaan we nog veel merken van de zaalhuur. In de nieuwsbrief van mei gaven we al aan dat de gemeente moet
bezuinigen en dat ook de zaalsport hier niet aan ontkomt.
Het college heeft deze maand, ondanks grote protesten
van Smash en andere lokale verenigingen, de maatregelen ongewijzigd vastgesteld. Deze maatregelen kun je
terug lezen in de nieuwsbrief van mei. Begin november
wordt de gemeentelijke begroting vastgesteld wat nog
een moment is waar wijzigingen kunnen plaatsvinden.
Echter, wij verwachten niet dat er nog iets gewijzigd zal
gaan worden.
In de krant heeft gestaan dat de kosten per lid van een
vereniging met 8 euro omhoog zullen gaan. Dit is een
politieke uitspraak van de gemeente geweest waardoor
het lijkt alsof het allemaal wel meevalt. Dat betreft namelijk een gemiddelde stijging over alle gebruikers van
de sporthallen in Hoogeveen. Voor sommige verenigingen
ligt het hoger, tot honderden euro’s per jaar per lid, voor
andere ligt het lager. Dit is afhankelijk van welke uren de
vereniging het meeste afneemt bij de gemeente.
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Nieuws van
Badminton
Nederland
Het bestuur van Badminton Nederland heeft het
initiatief genomen tot
het ontwikkelen van een
(nieuwe) visie op de toekomst van de badmintonsport in Nederland.
De visie leidt tot de routekaart, die de basis is
voor stevige beleidskeuzes in de komende jaren.
De visie moet uitdagend,
inspirerend, maar ook
realistisch zijn. Maar bovenal herkenbaar zijn en
gedragen worden door
alle betrokkenen.
Daarom organiseert Badminton Nederland in november en december
een roadshow met zeven
discussieavonden
door
het land. Rond het centrale thema ‘De toekomst
van de badmintonsport
in Nederland’, zal het
gesprek met en tussen
verenigingen,
spelers,
stakeholders en andere
geïnteresseerden worden
georganiseerd. Iedereen
is daarbij welkom! Houdt
u voor de exacte data en
locaties de website van
Badminton Nederland de
komende tijd in de gaten!
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De zaalhuur doordeweeks verdubbelt en de zaalhuur van
het weekend blijft gelijk. Voor Smash betekent dit een
verdubbeling van bijna alle zaalhuur kosten en daarmee
een forse stijging van de totale kosten. Het behoeft weinig uitleg wat dat dan met de contributie doet.
Om toch die contributie zo laag mogelijk te houden is
Smash een aantal acties gestart. De Grote Club Actie is inmiddels afgelopen en heeft een mooi bedrag opgebracht.
De C1000 actie is nu één keer uitbetaald en bracht 138
euro op. Hopelijk wordt dat de komende kwartalen meer,
dus motiveer iedereen boodschappen te doen bij de C1000
(die nu AH is geworden). De spaarlampen actie komt er
ook zo aan, dus we zijn met zijn allen erg goed bezig. In
het bijzonder natuurlijk dankzij de sponsorcommissie.
Een andere manier om de kosten te verlagen is
natuurlijk door zoveel mogelijk leden te werven. De
wervingscommissie heeft ondertussen veel plannen klaar,
maar die moeten ook worden opgezet en uitgevoerd. Als
je daarmee wilt helpen, laat dat dan weten.
In de herfstvakantie hebben ook veel vrijwilligers zich ingezet voor Smash. We moesten namelijk over op een ander
ledenadministratiepakket. Het huidige pakket was verouderd en had helaas geen “export” functie. Met een aantal
Smashers zijn daarom alle gegevens van alle leden overgezet in het nieuwe online pakket “SportLink”. Uiteraard is
getracht dit foutloos te doen, maar als jullie merken dat
gegevens verkeerd zijn, doordat je bijvoorbeeld geen mail
meer ontvangt of verkeerde bedragen worden afgeschreven, laat dit dan weten aan de ledenadministratie.

Overzetten Ledenadministratie
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Dan nadert de winter na deze nieuwsbrief en gaan we
weer richting het nieuwe jaar. We hebben de nieuwjaarsborrel daarom al gepland op donderdag 2 januari in de
Valkenlaanhal. Hopelijk zien we dan zoveel mogelijk van
jullie daar om de eerste shuttles van het jaar te slaan en
het glas te heffen op 2014. Maar zover is het nog niet. Tot
die tijd eerst nog maar eens veel badmintonplezier!

Bowlen met Smash
Ook dit jaar gingen we weer bowlen met Smash.
Het was weer mega gezellig.
We hadden 4 banen. Op de eerste 2 zaten de meiden.
Op de andere 2 de jongens. Er zaten ongeveer 6 kinderen per baan. We kregen weer die mooie schoenen aan.
(uche-uche!) Er waren veel spares gegooid, en zelfs een
paar strikes!
Het was weer mega gezellig! Veel gelachen, en zeker veel
genoten! (Volgens mij) vond iedereen het mega gezellig!
Selina Pool

Extra Algemene Ledenvergadering
Op woensdag 11 december aanstaande vindt vanaf
20.00 uur een extra ALV plaats in de kantine van de
Valkenlaanhal.
Aanleiding hiervoor is het advies dat de penningmeester
heeft uitgebracht aan het bestuur inzake de contributie
voor 2014, 2015 en 2016. Bezuinigingen van de gemeente
met extreme zaalhuur verhoging tot gevolg, veranderingen in kosten bij Badminton Nederland en geringe stijging
in het aantal leden hebben een noodzakelijke contributiewijziging tot gevolg.
Tijdens de extra ALV zal de penningmeester samen met de
overige bestuursleden de veranderingen toelichten en ter
goedkeuring voorleggen aan de leden van Smash Hoogeveen.
Het bestuur van Smash nodigt alle leden hartelijk uit voor
deze extra ALV.
Het bestuur
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Badminton op basisscholen

PR SMASH
Oproep aan iedereen
die het leuk vindt een
stukje te schrijven
over alles wat hij/zij
meegemaakt heeft
bij Smash m.b.t. toernooien/activiteiten/
competitie/andere
wedstrijden, maar
ook aankondigingen
van leuke evenementen of activiteiten.
Stuur je stukje via mail
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

In de vorige nieuwsbrief viel al te lezen dat we bezig waren
om te kijken of we badmintonlessen op basisscholen konden realiseren. Er was reeds contact met de combinatiefunctionaris en er was interesse vanuit basisschool De
Weidebloem. Gedurende de afgelopen periode is er hard
gewerkt aan het lespakket, is er bij RSL Nederland tegen
gereduceerde tarieven een mooie materiaaltas, met alles
wat we maar nodig hebben daarin, aangeschaft. Goed om
te kunnen melden is dat het allemaal gelukt is en dat we
na een kleine valse start op vrijdag 11 oktober gestart
zijn. Stefhan Koehorst heeft daar de eerste les gegeven,
wat goed is bevallen. Tweemaal een enthousiaste groep
van ongeveer 30 kinderen hebben daar kennis kunnen
maken met onze mooie sport. Op het moment van schrijven lopen de andere lessen nog, dus hopelijk bevalt het de
school ook en kunnen we dit traject bij meerdere scholen
gaan uitrollen. Voor februari staat basisschool Het Palet
op het programma.
Henk-Jan Nijmeijer

Het dorpenteam is de competite
goed begonnen
De eerste wedstrijd in Poule C uit tegen Staphorst
2 werd met 6-2 gewonnen door de 3 vaste spelers Herman, Jan en Brenda en de wisselspeelster
Renée.
Ook de tweede wedstrijd (thuis tegen Ruinerwold 1)
werd afgesloten met een overwinning (5-3), mede dankzij wisselspeelster Magda. De derde wedstrijd uit tegen
Zuidwolde 4 liep niet helemaal naar wens. Jan was geblesseerd en werd vervangen door Martin. De dubbels
werden verloren en deze achterstand kon niet meer
worden goedgemaakt. Eindresultaat een 5-3 nederlaag.
Toch staat het team op het moment van typen bovenaan
in de competitie.
STAND
Gespeeld Punten
Smash 1
3
14
Nijeveen 1
2
13
Zuidwolde 4
3
13
Zuidwolde 3
3
10
Hoogeveen 2
2
8
Staphorst 2
3
9
Ruinerwold 1
1
3
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Sportlink
Zoals al eerder vermeld in het stukje “van het
bestuur” gaat Smash vanaf 1 januari 2014 over
op een nieuw ledenadministratie/boekhoudpakket. Dit was noodzakelijk omdat op 1 februari heel
Europa overgaat op één betalingssysteem, IBAN/
SEPA. Ons oude pakket kan hier niet mee overweg.
Los van dit was ons oude pakket alweer ruim tien
jaar oud en was in software-begrippen dus prehistorisch te noemen.
Na een tijdje zoeken hadden we drie mogelijkheden op
een rijtje gezet. PC-leden, Davilex club en Sportlink. Kort
door de bocht was PC-leden de goedkoopste met de minste mogelijkheden en Sportlink het duurst met de meeste
mogelijkheden. Davilex zat hier op beide fronten tussenin. Onze keuze is na lang beraden gevallen op Sportlink.
Het grote voordeel van Sportlink is dat het een online
pakket is. Hieronder vind je een opsomming van een aantal van de voordelen:
-V
 oor elke vrijwilliger kan er een account aangemaakt
worden zodat ze toegang krijgen tot relevante informatie. Uiteraard kunnen bepaalde gebieden in het systeem,
zoals de administratie, afgeschermd worden.
- Sportlink is een centrale opslagplaats voor e-mail adressen wat de communicatie naar onze leden toe sterk
vereenvoudigt.
-
Voordat de contributie afgeschreven wordt ontvangen
onze leden een e-mail met een factuur waarop het af te
schrijven bedrag gespecificeerd wordt.
- Trainers kunnen per lid notities maken in het systeem
welke zij in een later stadium kunnen raadplegen. Bij
wisseling van trainers zal deze informatie tevens door
de nieuwe trainer geraadpleegd kunnen worden zodat
de overdracht soepeler zal verlopen.
-
Commissies kunnen activiteiten op een centraal
punt aanmaken. Deelnemerslijsten kunnen door elk
commissielid bijgewerkt worden. Communicatie naar de
deelnemers gaat eenvoudig en snel.
Ik kan hier nog drie kantjes vol typen met soortgelijke
voordelen maar ik denk dat het punt overkomt. Sportlink
gaat een grote impuls geven aan de organisatie, samenwerking en communicatie bij Smash intern en richting
haar leden.
Danny Victorie,
Penningmeester
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Toernooikalender
Senioren toernooien Noord
RSK NOORD 2013............................. RCW NOORD......................... 9-11-2013
RSL Smashtoernooi........................... BV Smash Hoogeveen............. 01-2-2014
48e Badmintonland AMOR-Toernooi...... GSBC AMOR.......................... 15-2-2014
Racketeers 4-6-8 toernooi.................. De Racketeers....................... 01-3-2014
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......................... 08-2-2014
Meppeler Meppers DPC Toernooi.......... BC Meppeler Meppers............. 15-2-2014
DPC-LeeuwarderBC............................ LBC...................................... 08-3-2014
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
2013
Vr. 15 november 13
Za. 16 november 13
Za. 16 november 13
Za. 7 december 13
Wo. 11 december 13

Bowlen Senioren
Competitie
Gezellige avond
Competitie
Extra ALV

Kiri
Valkenlaanhal
Valkenlaanhal
Valkenlaanhal
Valkenlaanhal

Nieuwjaarsborrel
Competitie
Competitie
RSL Smashtoernooi
RSL DPC Smashtoernooi
Clubkampioenschappen
Jeugdevenement

Valkenlaanhal
Valkenlaanhal
Valkenlaanhal
Valkenlaanhal
Valkenlaanhal
Valkenlaanhal
Trasselthal

2014
Do. 2 januari 14
Za. 11 januari 14
Za. 25 januari 14
Za. 1 februari 14
Za. 22 maart 14
Za. 5 april 14
Za. 24 mei 14
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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.

Wijziging in de speeltijden

23 december

2013

Vervalt

ivm kerstvakantie

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

30 december

2013

vervalt

ivm kerstvakantie

Nieuwe leden van de Club
van 25:
-	Jouw naam hier??
Inschrijformulieren zijn te
vinden op de website en in
de sporthal.

JEUGD
Maandag wedstrijdjeugd 18.00 – 19.30 uur Zwembadweg

Donderdag startersjeugd / wedstrijdjeugd
en “vrijdag”-jeugd Valkenlaan
5 december

2013

vervalt

ivm Sinterklaas

26 december

2013

vervalt

ivm Kerst(vakantie)

2 januari

2014

vervalt

ivm Kerstvakantie

SENIOREN RECREANTEN
Recreanten Maandag 20.30 – 22.30 uur Zwembadweg
23 december

2013

Valkenlaan

ivm kerstvakantie

30 december

2013

Valkenlaan

ivm kerstvakantie

Recreanten Dinsdag 19.30 – 21.30 uur Trasselt
24 december

2013

Vervalt

ivm kerstvakantie

31 december

2013

Vervalt

ivm oudjaar

Recreanten Woensdag 09.00 – 10.30 uur Trasselt
25 december

2013

Vervalt

ivm Kerst(vakantie)

1 januari

2014

Vervalt

ivm nieuwjaarsdag

Recreanten Donderdag 20.00 - 22.00 uur Valkenlaan
26 december

2013

Vervalt

ivm Kerst(vakantie)

SENIOREN WEDSTRIJDSPELERS
Wedstrijdspelers Maandag 20.00 - 22.00 uur Valkenlaan
23 december

2013

recreanten erbij

ivm kerstvakantie

30 december

2013

recreanten erbij

ivm kerstvakantie

Wedstrijdspelers Donderdag 20.00 – 22.00 uur Valkenlaan
26 december

2013

vervalt

ivm Kerst(vakantie)
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Vrijwilliger aan het woord:
Francine Kok
Dank je wel Matthijs voor het door
geven van de pen. Ik vind het erg leuk
om mijzelf even voor te stellen.
Mijn naam is Francine Kok en ik speel inmiddels al zo’n 17 jaar badminton. Ik ben
op mijn 14e begonnen bij de jeugd van
toen nog badmintonvereniging Aigis in
Zoetermeer. Later fuseerde deze club en
werd de nieuwe club Conquesto gevormd.
Bij Conquesto heb ik altijd senioren competitie gespeeld met mijn hoogtepunt in de
3e divisie landelijk.
In 2012 ben ik verhuisd naar Ruinen
om hier samen met mijn vriend (die uit
Drenthe komt) te gaan wonen. Een hele
overgang van het “wilde westen” naar het
heerlijk rustige Drenthe. Ik heb er absoluut geen spijt van en zou echt nooit meer
terug willen. Omdat het mij erg leuk leek
het badmintonnen weer op te pakken na
de verhuizing, ben ik terecht gekomen bij
Smash Hoogeveen. Na 1 keer mee spelen wist ik dat ik graag bij deze club wilde
komen spelen. Zodoende ben ik vorig jaar
2012 gestart en kon ik zelfs al gelijk invallen in team 4. De ambitie om heel hoog
te spelen heb ik niet meer. Laat mij maar
gewoon lekker badmintonnen, dan vind ik
het prima. Dit seizoen speel ik vast in team
3 en heb het erg naar mijn zin.

quarantaine gelegd worden. Ik geef scholing over hygiëne aan verpleegkundigen en
interpreteer uitslagen van het microbiologisch laboratorium. Ik ben erg blij dat ik
deze baan gevonden heb en hoop er nog
heel lang te kunnen blijven werken. Ik
moet voor deze functie ook nog 2 jaar een
studie gaan volgen.
PR en werving
De laatste 4 jaar van mijn badminton
carrière bij Conquesto heb ik in het bestuur
gezeten als voorzitter van de commissie
ledenwerving en behoud. Ik heb dit altijd
met onwijs veel plezier gedaan. Dat is dan
ook de reden dat ik sinds het begin van
dit seizoen Smash ondersteun bij de PR en
hoop ik een bijdrage te kunnen leveren in
de wervingscommissie.
Ik heb zoals eerder genoemd het erg naar
mijn zin bij Smash en hoop er nog lang
met veel plezier een shuttletje te kunnen
blijven slaan.

Werk
Sinds juni 2013 ben ik werkzaam in het
UMCG in Groningen. Ik werk hier als deskundige infectiepreventie in opleiding.
Deze functie houdt in het kort in dat ik
het infectiebeleid voer binnen het gehele
UMCG. Ik houd infecties in de gaten en zorg
dat patiënten die besmettelijk kunnen zijn Ik geef de pen graag over aan
voor andere patiënten of medewerkers in Danny Victorie.

