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Hallo badmintonners  
Hier een update over de stand van zaken bij onze badmintonclub 
OnderOns. 
Door de Corona maatregelen hebben we maanden niet kunnen spelen, 
maar dat is gelukkig inmiddels voorbij. De jeugd is al eerder begonnen met 
buiten-trainingen, maar vanaf half mei mochten we ook weer binnen 
sporten. Eerst nog wel alleen singles maar inmiddels zijn alle groepen 
weer op de normale tijden aan het spelen. 
We willen alle leden ook bedanken. Ondanks dat we een hele tijd niet 

hebben kunnen spelen zijn jullie de club trouw gebleven en hebben niet 

opgezegd. Daardoor zijn we als club goed door de pandemie gekomen.  

We hebben zelfs in de periode dat we niet speelden diverse aanvragen gehad om bij ons te komen spelen. En dat 

zonder dat we actief aan ledenwerving hebben gedaan. Blijkbaar heeft onze vereniging een goede naam en 

aantrekkingskracht. Die nieuwe mensen moesten we natuurlijk nog teleurstellen, maar na de vakantie gaan we ze 

zeker uitnodigen om mee te komen spelen. Laten we ze, zoals altijd, goed ontvangen en zorgen dat ze zich prettig 

voelen. 

 

Zomervakantie en zomerbadminton  
Dit jaar spelen we op de reguliere tijden door tot aan de zomervakantie van de 

basisscholen. Vrijdag 16 juli is dan de laatste dag. 

Het nieuwe seizoen gaat weer starten op maandag 23 augustus. 

Wil je in de tussentijd je badminton-skills op peil houden, dan kan dat! 

Op de woensdagen, 21 juli t/m 18 augustus, is de zaal open van 20:00 tot 22:00 uur 

voor vrij spelen. Alle leden van Onder Ons zijn dan welkom om te komen spelen. 

  

 

Tokyo 2020 

Is het jou weer niet gelukt om je te plaatsen voor de Olympische Spelen? 

Deze Nederlandse spelers hebben dat wel voor elkaar gekregen: 

Mark Caljouw (herenenkel), Selena Piek/Cheryl Seinen (damesdubbel) en Selena Piek/Robin Tabeling 

(gemengd dubbel).  

Het Olympisch badmintontoernooi start op zaterdag 24 juli en duurt tot en met maandag 2 augustus. 

Wil je niets missen? Klik hier om deze toppers te volgen.  
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https://badminton.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZvbHltcGljcy5id2ZiYWRtaW50b24uY29tJTJGc2NoZWR1bGUlMkY=&a=25994410&account=badminton%2Eactivehosted%2Ecom&email=NAuIqV2zdIT1H31Yecyz%2FDwkAFoUGpvqbnyrg12fOoc%3D&s=1b90294b5e6f86e94b5e20f7adb00414&i=313A374A5A3727
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Algemene ledenvergadering (ALV) 

We gaan ervan uit dat we in oktober weer een fysieke algemene ledenvergadering 

kunnen organiseren. Als datum hebben woensdag 13 oktober 2021 geprikt. Zet deze 

datum alvast maar in je agenda. 

De uitnodiging en agenda zullen ruim voor die datum worden verstuurd. In ieder geval 

zullen deze punten aan de orde komen: bestuursverkiezing, nieuwe statuten en 

huishoudelijk reglement, jaarverslagen 2019 en 2020, begroting 2022. 

Als jullie zelf nog ideeën en of voorstellen hebben, geeft het dan tijdig aan ons door 

zodat we dat ook op de agenda kunnen zetten.

 

Statuten en huishoudelijk reglement 

Vanaf 1 juli is de wet WBTR van toepassing. Een paar dingen die daardoor veranderen 

zijn dat de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van de bestuursleden duidelijk 

zijn omschreven. Ook moet er een continuïteitscommissie komen die de dagelijkse 

gang van zaken kan overnemen mocht het hele bestuur daartoe niet meer in staat zijn. 

Het is voor onze vereniging moeilijk voor te stellen wanneer die situatie zich voor zou 

kunnen doen,  maar de wet vereist dat een dergelijke commissie bestaat. 

Door deze nieuwe wet moeten een aantal zaken in de statuten van de vereniging 

aangepast worden. Het bestuur is nu bezig onze statuten en huishoudelijk reglement 

te herzien zodat ze voldoen aan de WBTR regels. Tevens gaan we daarin een paar andere zaken aanpassen. We gaan 

voorstellen om het verenigingsjaar aan te passen van kalenderjaar naar seizoenjaar. Dat betekent dat bijvoorbeeld het 

lidmaatschap en de financiële administratie (boekjaar) gaan lopen van 1 augustus tot 31 juli. Dat sluit veel beter aan bij 

de praktijk van een sportvereniging als de onze waar alle activiteiten zijn ingericht naar het badmintonseizoen.  

De nieuwe statuten en huishoudelijk reglement zullen in de eerstvolgende algemene ledenvergadering voorgelegd 

worden aan de leden. 

 

Financiën 

Als gevolg van de periode waarin we gesloten waren is de financiële positie 

van de club sterk veranderd. We hebben wel de normale contributie van de 

leden ontvangen, maar we hebben het eerste half jaar van 2021 nauwelijks 

kosten voor de huur van de sporthal gehad. Dat is normaal gesproken onze 

grootste kostenpost. Dat overschot gaan we op een of andere manier terug 

laten vloeien  naar de leden. 

We hebben ook al een idee over de wijze waarop we dat willen doen, maar 

daarover zijn we in het bestuur nog in gesprek. Zodra we eruit zijn, leggen 

we dat aan de leden voor tijdens de ALV. 
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Shirts 

Inmiddels heeft een groot deel van onze leden het nieuwe shirt 

gepast of de maat doorgegeven. De bestelling van de shirts gaat een 

dezer dagen de deur uit en hopelijk zijn ze dan bij de start van het 

nieuwe seizoen beschikbaar. Voor elke lid van de club zal er één shirt 

gratis beschikbaar zijn. Een tweede shirt kan tegen kostprijs 

aangeschaft worden. Hetzelfde geldt voor nieuwe leden die later lid 

worden van Onder Ons.  

Wij bedanken hiervoor de firma Kotak Marketing, die een deel van de 

kosten van de shirts betaalt.  

 

Competities 

De bondscompetities voor zowel de senioren als de jeugd zijn inmiddels 

gepland en zullen starten in september en oktober. De technische 

commissie en jeugdcommissie zullen jullie informeren over de 

teamindelingen en speelschema’s. 

Van de recreantencompetities, georganiseerd door RCZ, hebben we nog 

geen bericht ontvangen dat die ook in het najaar alweer zullen starten. Zo 

gauw als daar nieuws over te melden is zullen we dat doorgeven. 

 

Vrijwilligers 

De feestcommissie heeft versterking gekregen van Grace Hengst. 

De traditionele BBQ en themafeest aan het eind van het seizoen zitten er niet 

meer in, maar wellicht is dat iets om het nieuwe seizoen mee beginnen? 

De jeugdcommissie kan nog steeds versterking gebruiken. Ze zijn vooral op zoek 

naar ervaren badmintonners die de jeugd op zaterdagmiddag tijdens de 

trainingen aanwijzingen kan geven en helpen. De trainers zetten de oefeningen 

uit en doen de uitleg maar extra handjes bij de uitvoering zijn daarbij zeer 

welkom.  

Voor de z.g. “kleine klusjes” kunnen we ook nog hulp gebruiken:  

• Als straks de nieuwe shirts binnen zijn en verdeeld, dan blijft er nog een voorraadje over. Wie wil deze gaan 

beheren en ervoor zorgen dat nieuwe leden ook een shirt kunnen krijgen? 

Wil je ons helpen, laat het dan weten via secretaris@bvonderons.nl  

 

 

 

 

 

mailto:secretaris@bvonderons.nl
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Sponsoring 

Er zijn een paar mogelijkheden waarmee jij voor extra geld in het laatje van onze penningmeester kan zorgen: 

Door online aankopen via SponsorKliks te doen of loten te kopen bij de Vriendenloterij. Daarbij kan je aangeven dat je 

Badminton vereniging OnderOns wil steunen. Een keer per jaar verkopen onze jeugdleden ook loten van de Grote 

Clubactie. Ook daarvan gaat een aanzienlijk deel naar onze clubkas. 

 

  

 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9590&sc=dyn-bnnr&cn=nl&ln=nl
https://www.clubactie.nl/
https://kotakmarketing.com/
https://www.vriendenloterij.nl/

