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Samenstelling bestuur en commissies 2020-
2021 

 
Bestuur (bestuur@bcweert67.nl) 
Naam Functie Contact 

Tom van den Bercken Algemeen bestuurslid: TC bestuur@bcweert67.nl 

Bas Tindemans Algemeen bestuurslid: 
financiën 

Sam Fiers Algemeen bestuurslid: 
externe contacten, 
ledenwerving en kantine 

Brian Reulen Algemeen bestuurslid: 
Clubshirt en 
websiteontwikkeling 

Maike Steuten Algemeen bestuurslid: 
externe werkgroep en 
ledenweving 

Rebecca Wolters Algemeen bestuurslid: TC 

Vacature Penningmeester 

Vacature Secretaris 

 
Adviseurs en ondersteuning bestuur 

Naam Functie Contact 

Onno Kooijman Adviseur visie en 
bestuurszaken 

bestuur@bcweert67.nl 

Frank Niessen Adviseur bestuurszaken en 
kantine 

bestuur@bcweert67.nl 

Roy Smits Financieel adviseur bestuur@bcweert67.nl 

Ellen Klomp Ledenadministratie ledenadministratie@bcweert67.nl 

Nick IJzermans Sponsering en leverancier 
clubkleding 

bestuur@bcweert67.nl 

Maud Sniekers Communicatie  newsfeed.bcweert67@outlook.com 

 
 

Technische commissie (tc@bcweert67.nl)  
Naam Functie Contact 

Loes van den Bercken Competitieleider / halhuur 06-51344613, tc@bcweert67.nl 

Rebecca Wolters Lid tc@bcweert67.nl 

Tom van den Bercken Lid 06-23957144, tc@bcweert67.nl 

Luc Koenders Lid tc@bcweert67.nl  

Alex Timmerman Trainer 1e selectie   

George Nieuwenboom Trainer 1e selectie  

Paul Lebesque Trainer 2e selectie  

Joris Jansen 
Bas Tindemans 
Gijs Cuijpers 
Frans Fiers 
Jos Leenders 

Trainer 2e selectie 
Trainer jeugd 
Trainer jeugd 
Trainer recreatie 
Trainer recreatie 
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Jeugdcommissie (jc@bcweert67.nl)  
Naam Functie Contact 

Wouter Jansen Lid jc@bcweert67.nl  

Milou Jansen Lid 

Luc Koenders Lid 

Sanne Koenders Lid 

Loes Nijssen Lid 

Christophe Goriot Lid 

 
Website 
Naam Functie Contact 

Sander Leenders Design en vormgeving bestuur@bcweert67.nl 

Jort Schappin Webbeheer bestuur@bcweert67.nl  
 
 

Clubtenues/trainingspakken 
Naam Functie Contact 

Nick IJzermans Lid  

Unicorn Grain 
Specialties BV / 
Posno-Sport 

Hoofdsponsor / Leverancier info@unicorngrain.com / 
info@score4you.nl 
 

 
 

Toernooicommissie 
Naam Functie Contact 

Dennis Snellen Lid  

Frank Koolen Lid  

Gilbert Vereijken Lid  

Suzanne van ter Meij Lid  

Roy Smits Lid 06-10925135, 
roy_smits@hotmail.com 
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Kantinecommissie 
Naam Functie Contact 

Sam Fiers Sleutelbeheerder en 
organisatie 

06-53571177,  
bestuur@bcweert67.nl 

Dennis Snellen Inkoop / Sleutelbeheerder  

Ton Tindemans Inkoop / Sleutelbeheerder  

Harry Wang Sleutelbeheerder  

Bas Tindemans Sleutelbeheerder  

Brian Reulen Sleutelbeheerder  

Frank Niessen Sleutelbeheerder  

Joris Jansen Sleutelbeheerder  

Kevin Bukkems Sleutelbeheerder  

Loek Smeets Sleutelbeheerder  

Loes van de Bercken - 
Bongers 

Sleutelbeheerder  

Luc Koenders Sleutelbeheerder  

Nick IJzermans Sleutelbeheerder  

Rebecca Wolters Sleutelbeheerder  

Roy Smits Sleutelbeheerder  

Sjors van Mellick Sleutelbeheerder  

Ruud Smeets Sleutelbeheerder  

Tom van de Bercken Sleutelbeheerder  

Christophe Goriot Sleutelbeheerder  

Chirsta Moonen Handoeken en vaatdoeken  

Mirjam Hendriks Handoeken en vaatdoeken  

 
 
 

Kascommissie  
Naam Functie Contact 

Frans  Fiers Lid n.v.t 

Nicole Moonemans Lid n.v.t 

Christa Moonen Lid n.v.t 
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Algemene Leden Vergadering 2020 
 
Beste leden, ouders en verzorgers van leden van BC Weert’67, 
 
Het zijn en blijven vreemde tijden en onze gang van zaken binnen de vereniging wordt alle 
langere tijd op z’n kop gezet. Zo ook de Algemene Leden Vergadering die gepland stond 
voor vrijdag 27 November 2020. Echter hebben de huidige coronaregels ons als bestuur 
doen besluiten dat het niet verstandig is om op het moment een ALV te organiseren zoals we 
deze gewend zijn. We hebben als bestuur meerdere malen vergaderd over dit onderwerp en 
zijn tot de conclusie gekomen dat we op een alternatieve manier een ALV moeten 
organiseren om aan onze statuten te voldoen. Wij hebben ervoor gekozen om de ALV online 
te gaan houden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we het op deze manier kunnen laten 
slagen. Met vragen of opmerkingen, kun je je richten aan bestuur@bcweert67.nl. 
 
Voor dat we doorgaan naar de (beknopte) inhoud van het ’t Shuttelke willen we graag kort 
stilstaan bij de tijd waarin wij momenteel leven. We maken er geen geheim van dat we als 
bestuur de afgelopen periode lastige keuzes hebben moeten maken en extra tijd en energie 
hebben moeten steken om in te spelen op de steeds weer veranderede regels omtrent de 
bestrijding van het virus. Een vreemde tijd waar we voorlopig nog niet van af zijn. Met 
gevolgen die we niet kunnen overzien, inschatten of in de hand hebben. Denk hierbij niet 
alleen aan de beperkte mogelijkheden om badminton te spelen maar ook aan de financiële 
gevolgen en de gevolgen voor ons ledenbestand. Als bestuur willen wij alle leden en ouders 
bedanken voor hun flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Het doet het bestuur goed om te 
zien dat iedereen zich aan de regels houd en probeert er het beste van te maken.  
 
De inhoudsopgave is als volgt: 
 
1. Jaarverslag Technische Commissie 
2.  Jaarverslag Jeugdcommissie 
3.  Jaarverslag Brian 
4. Financiën  ’20-’21  
5. Lopende zaken en actuele ontwikkelingen 
6. Sponsoring 
 
De jaarverslagen van de rest van het kader volgen in de aanloop 
naar de ALV. 
 
Met sportieve groet, 
 
Het bestuur 
 
 
Sam, Brian, Bas, Rebecca, Maike en Tom 
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Jaarverslag Technische commissie 

 

Hallo! 
 
Zoals de meeste van jullie waarschijnlijk weten, zit ik zowel in het bestuur als in de 
technische commissie. Mijn taken binnen het bestuur zijn dan ook alleen gericht op 
zaken die betrekking hebben op onze TC. Dit doe ik samen met Tom, wat super fijn 
is aangezien het regelen van de TC een grote en belangrijke taak is binnen onze 
vereniging. De TC gaat namelijk over alles wat te maken heeft met trainen, 
competitie spelen en toernooien spelen in de breedste zin van het woord. Hierbij 
werken wij natuurlijk samen met de CCP'er, de ledenadministratie, het bestuur en de 
trainers. Ik wil jullie in mijn jaarverslag meenemen in een aantal belangrijke punten 
die we afgelopen seizoen binnen de TC hebben opgepakt. 
 
We beginnen dit seizoen met een grote verandering voor de eerste selectie doordat 
deze groep spelers erg groot geworden was: de groep wordt verdeeld over 3 
avonden. Maandag in Op Den Das door trainer George en woensdag en vrijdag in 
sporthal Boshoven door trainer Alex. Het begin was even schuiven en wennen. Voor 
al deze spelers geldt dat je rekening moet houden met spelen op andere avonden, je 
ziet niet iedereen meer, het wordt rustiger in de kantine etc.. Uiteindelijk ben ik blij dat 
iedereen zijn weg heeft kunnen vinden en is het een succes geworden. Het is 
rustiger in sporthal Boshoven, de recreanten kunnen het aantal banen wat ze hebben 
behouden en tijdens de trainingen van de eerste selectie is er meer aandacht voor 
iedere individuele speler. Dit succes zetten we dit seizoen ook nog voort. 
 
Als we kijken naar de competitie in de eerste helft van seizoen 2019-2020 dan denk 
ik dat zowel de trainers als de spelers er vol voor zijn gegaan. In de eerste 3 teams 
heeft dit helaas niet geleid tot het resultaat waarop we gehoopt hadden. Helaas zijn 
alle drie de teams gedegradeerd. De rest van onze teams hebben het heel goed 
gedaan en hebben behouden in de klassen waarin ze gespeeld hebben. Heel goed 
gedaan! 
 
In de tweede helft van afgelopen seizoen is corona natuurlijk een groot thema 
geweest binnen zowel het bestuur als de TC. Zo hebben we de regels van de 
overheid en het RIVM nauwlettend in de gaten gehouden en hebben we iedere keer 
zo snel mogelijk gehandeld om alles te regelen en te communiceren. Een voorbeeld 
hiervan is dat Paul Lebesque de buitentrainingen op heeft gepakt. Heel erg bedankt 
hiervoor Paul! Een ander voorbeeld is hoe we het in de sporthal hebben kunnen 
regelen m.b.t. het maximaal aantal personen.  
Daarnaast hebben we ons als TC nog meer aan moeten passen. Zo kon ons 
maandelijks overleg fysiek even niet doorgaan en konden we de opgave voor de 
competitie niet met briefjes in de sporthal doen zoals we dit normaal deden. Het was 
een echt experiment of het ging lukken, maar we hebben dit jaar de inschrijvingen 
voor de competitie geregeld via de mail i.c.m. Google Forms. En dat was een succes! 
Dat gaan we vaker op deze manier doen. 
In de onzekere situatie waar we nu in zitten vanwege het coronavirus is veel 
onduidelijk. Ondanks dat er veel vragen waren over hoe de competitie er nu precies 
uit ging zien, wanneer we weer mochten trainen etc. ben ik heel blij met de manier 
waarop iedereen het oppakt en er gewoon voor gaat binnen de maatregelen die er 
nu eenmaal gelden. Dat is heel fijn en maakt het regelen van zaken zoveel 
gemakkelijker!  
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Dan is er nog een laatste punt waar het meeste van onze tijd in heeft gezeten 
afgelopen seizoen en het begin van dit seizoen. We zijn al sinds het begin van vorig 
seizoen op zoek naar een nieuwe jeugdtrainer. Toen de coronatijd begon in maart 
hebben we besloten om afscheid te nemen van onze trainer Rob vanwege een 
mindere klik met spelers, de hoge kosten en het teruglopende ledenaantal.  
 
Aangezien de vacature van jeugdtrainer al langer open staat bij BC Weert ‘67 en hier 
nooit eerder reacties op zijn gekomen, zijn we onze zoektocht begonnen naar een 
opgeleide trainer buiten onze vereniging. Na heel wat telefoongesprekken met 
potentiële trainers van buitenaf, heeft dit helaas geen nieuwe jeugdtrainer 
opgeleverd. Wel hebben we Joost Krekelberg mogen verwelkomen ter ondersteuning 
van onze trainers. Daar ben ik persoonlijk heel erg blij mee! Welkom Joost en heel 
veel succes! 
Inmiddels hebben we moeten concluderen dat ervan buitenaf geen trainers zijn die 
we nog kunnen benaderen en dat we het dus moeten zoeken binnen onze eigen 
vereniging. Nu hebben Bas en Gijs tijdelijk de trainingen voor de jongste jeugd op 
zich genomen. Echter is dit geen blijvende oplossing en zullen we op zoek moeten 
naar een lange termijn oplossing. Om tot een lange-termijnoplossing te komen zijn 
Tom, Joris en ik in samenwerking met het bestuur bezig met het bedenken en 
uitvoeren van een plan B waarin we trainers die een eigen groep gaan begeleiden 
tegemoet kunnen komen met een vergoeding, indien gewenst een cursus en 
ondersteuning van onze trainers met veel ervaring. We zoeken alleen nog mensen 
die het zien zitten om hier energie in te steken, maar ook vooral energie van te 
krijgen! 
 
Op dit moment zijn we weer actief mensen aan het benaderen, maar ook dit heeft tot 
dusverre nog niks opgeleverd. Het is een lastige klus, maar... we zijn er van 
overtuigd dat het gaat lukken! Als je dit leest en je ziet het zitten om training te gaan 
geven of wanneer je ons hiermee op een andere manier kunt helpen dan horen we 
het heel erg graag! 
 
Laten we er, ondanks alle onzekerheden in deze periode, weer een mooi seizoen 
van maken! 
 
Groetjes Rebecca 
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Jaarverslag Jeugdcommissie 
 
Afgelopen jaar was een vreemd jaar, zo ook voor de Jeugdcommissie. Voor het eerst 
in de geschiedenis van de commissie hebben we helaas het jeugdkamp af moeten 
zeggen vanwege het coronavirus. Desalniettemin blikken wij terug op weer een 
seizoen JC. 
 
Waar staan wij voor? 
De Jeugdcommissie staat voor gezelligheid, ook buiten de badmintonbaan, waarbij 
we vaak letterlijk naar buiten gaan voor bijvoorbeeld een spooktocht of dropping. Ook 
van de sporthal of de kantine maken we regelmatig gebruik voor bijvoorbeeld 
weerwolven, en hadden we dit jaar als absolute hoogtepunt: onze eigen 
escaperoom!  
Als club is het belangrijk om binding te creëren bij de jeugdspelers: dit is dan ook het 
doel van de Jeugdcommissie. Met onze activiteiten willen wij de grenzen van de 
trainingsgroepen doorbreken en iedereen samenbrengen. Daarbij organiseren wij 
voornamelijk activiteiten die niet badminton gerelateerd zijn, zodat de jeugdspelers 
elkaar ook leren kennen in een andere context. 
Wij vinden de betrokkenheid van ouders ontzettend belangrijk. Zij vertrouwen ons 
hun kinderen toe, dus wij willen hen graag zo goed mogelijk inlichten over onze 
bezigheden. Daarnaast zijn ouders een belangrijke schakel in de communicatie van 
onze activiteiten. Om ouders die wij niet zo vaak in de zaal treffen toch op de hoogte 
te houden van onze activiteiten maken wij gebruik van verschillende media. Via 
aanmeldbriefjes in de zaal, promotierondjes na de trainingen en sinds seizoen 2019-
2020 ook via onze eigen Facebook- en Instagrampagina verschaffen we aan zo veel 
mogelijk mensen informatie over afgelopen en aankomende activiteiten. 
 
Terugblik 2019-2020: en toen kwam Corona… 
We begonnen dit seizoen met een gloednieuwe Jeugdcommissie. Loes Nijssen en 
Milou Jansen sloten aan, en ook Wouter Jansen keerde terug na een tijdje uit de JC 
geweest te zijn. Met deze hernieuwde JC zaten we vol ideeën om er een super jaar 
van te maken! 
We begonnen het seizoen met een herhaling van een succesactiviteit van vorig jaar: 
in november 2019 volgde wederom een enorm succesvolle dropping! Er waren veel 

aanmeldingen en gelukkig is iedereen weer teruggekomen bij de sporthal😉.  
 
Deze succesvolle activiteit zorgde voor een flinke motivatie bij onze Jeugdcommissie. 
De volgende activiteit die op de planning stond was de verrassingsactiviteit. 
Voorheen hebben we spelletjes gedaan, weerwolven, apenkooien… dit jaar wilden 
we het grootser aanpakken dan ooit. En zo geschiedde. We hebben gebrainstormd, 
overlegd, verzameld en gepland, en uiteindelijk was het zo ver. Op 21 februari 2020 
openden voor één avond de deuren van de JC… escaperoom!!  
 
Het was een enorm succes waar wij als JC in ieder geval enorm veel plezier aan 
hebben beleefd. Wij vonden het enorm leuk om te zien hoe iedereen probeerde te 
ontsnappen door de  puzzels te zoeken die overal verstopt waren. Ondergetekende 
zal niet snel vergeten hoe sommige leden alle boeken hebben doorgespit of alle 
fiches van het pokerspel hebben omgedraaid om aanwijzingen te zoeken! Na afloop 
van deze activiteit hebben we van veel leden mooie en enthousiaste reacties mogen 
ontvangen.  
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Na het succes van deze activiteit gingen we nog snel verder aan het organiseren van 
het jeugdkamp. We hadden een idee dat anders was dan afgelopen jaren, en zelf  
waren we hier super enthousiast over. De grove lijnen waren uitgezet en werden 
verder verdiept, we waren al een aantal brainstorm- en schrijfsessies verder, de 
locatie was op een regenachtige zondag na carnaval bekeken en geboekt… en toen 
kwam Corona om de hoek kijken. 
Dit zette ons als JC voor een moeilijke keuze. Het was natuurlijk onzeker hoe de 
ontwikkelingen zouden vorderen, maar er moesten keuzes gemaakt worden. Met de 
kennis die we toen hadden, hebben we dus helaas moeten besluiten om het 
jeugdkamp van 2020 niet door te laten gaan. 
 
Een zware dobber voor ons allemaal. We hadden er enorm veel zin in, maar het was 
op dat moment simpelweg niet verantwoord om te gaan. En dus gingen de papieren 
en plannen, achter slot en grendel, om komend seizoen hopelijk weer gebruikt te 
kunnen worden…  
 
Seizoen 2020-2021: bijstellen en de draad weer oppakken  
In de periode die volgde, heeft de Jeugdcommissie helaas geen activiteiten meer 
kunnen organiseren. Dit had te maken met de maatregelen rondom het coronavirus, 
en de mogelijkheden die wij hierin zagen en verantwoord achtten. Wel hebben 
Wouter en Luc, los van de JC, een prachtige corona thuisquiz georganiseerd die een 
daverend succes bleek te zijn! Een ware avond entertainment door deze heren.  
 
Op dit moment zijn wij aan het bekijken wat onze mogelijkheden voor het huidige 
seizoen zijn. Ook op dit moment zijn de maatregelen weer strenger en bekijken wij 
wat wij haalbaar achten binnen dit pakket. Zodra wij hier meer over weten, horen 
jullie het natuurlijk van ons via de Facebookpagina of Instagram pagina! Ook zijn wij 
natuurlijk aanwezig in de hal, waar vragen altijd gesteld mogen worden.  
 
In het komende seizoen zal communicatie om zo de betrokkenheid te verhogen een 
van onze doelen blijven. We willen namelijk dat zoveel mogelijk mensen gezellig 
kunnen meedoen met onze activiteiten! En wij hopen natuurlijk dat het jeugdkamp dit 
seizoen door kan gaan, mits de maatregelen het toelaten.  
 
Voor nu gaan wij bedenken hoe we gaan bijstellen, en pakken we de draad weer op. 
Wij hopen dat iedereen gezond blijft, en hopelijk tot snel op de volgende JC activiteit! 
 
Sanne Koenders, namens de gehele Jeugdcommissie  
 
Jeugdcommissie 2020-2020 
Christophe Goriot 
Luc Koenders  
Sanne Koenders 
Wouter Jansen 
Milou Jansen 
Loes Nijssen 
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Jaarverslag Brian 
 

Afgelopen jaar ben ik passiever geweest in het bestuur dan andere jaren. Ik was op 
persoonlijk vlak druk met een verbouwing van ons huis en een Post HBO opleiding. 
Ik heb in het begin van het jaar al aangekondigd dat ik minder tijd zou besteden aan 
mijn taken. 
 
In de zomer heb ik bekend gemaakt binnen het bestuur te stoppen. Ik merk dat ik te 
weinig tijd overhoud naast de andere taken met ons eerste kindje opkomst. De keuze 
was duidelijk, in het bestuur blijven of blijven trainen. Ik heb gekozen om zelf te 
blijven spelen. 
 
Het actieve stuk van de ledenadministratie is opgepakt door Ellen. Dit verliep prima 
en ze is steeds meer procestaken gaan overnemen van mij. Uiteindelijk tot een 
niveau waarop zij de volledige administratie doet met de overkoepelende rol. Het 
verloopt prima en iedereen is tevreden met hoe Ellen de taak opgepakt heeft. Ik wil 
Ellen hierbij bedanken! 
 
Maud doet nog steeds de communicatie met plezier. Ze doet het uitstekend en helpt 
ons als bestuur met het versturen van mail en het posten van informatie. Zeker in het 
afgelopen jaar waarbij de informatie bijna wekelijks kwam door COVID-19. Dankjewel 
Maud voor al je hulp. 
 
Mijn resterende taak om over te dragen aan een vrijwilliger was het 
leverancier/sponsor-gedeelte. Na een kleine wervingsactie heb ik steun gevonden 
aan een ervaren kipnugget en shuttleverslinder. Nick wilde graag meer weten over 
wat de taak inhoudt en na een kleine uitleg wilde hij graag de taak overnemen. Ik heb 
er het volste vertrouwen in dat hij hier op zijn eigen manier iets moois van maakt. 
Veel succes Nick!  
 
Ik heb nagedacht over wat ik dan wel nog zou willen doen voor de vereniging, want 
niks doen is geen optie. Het lijkt me leuk om geen structurele rol te hebben maar een 
optionele rol. Ik wil in ieder geval iets blijven betekenen als vrijwilliger. 
 
Als de overige bestuursleden iets bewezen hebben afgelopen jaar, dan is het dat ze 
prima zonder mij kunnen, ik laat ze met een gerust hart achter. Het was een 
moeilijker jaar door de pandemie maar dit hebben ze netjes in goede banen geleid. 
 
Gr. Brian Reulen 
Bestuurslid 
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Financien ’20-‘21 
 
De begroting in het pre-alv Shuttelke is (zoals verwacht) niet uitgekomen, omdat we 
een tweede lockdown in zijn gegaan en we weer alles hebben moeten sluiten. 
Daardoor willen we nu ook zeggen dat de nieuwe gepresenteerde begroting ook 
zeker nog kan veranderen over de loop van de tijd. Echter, nu dat het we ongeveer 
op de helft van het seizoen zitten kunnen we wel al een iets gedetailleerder beeld 
schetsen, waarin enkele scenario’s voor het komende half jaar zijn opgesteld. In het 
financieel “slechtste” scenario eindigen we dit jaar met een negatief saldo van €4000. 
In het financieel “beste” scenario wordt dit een positief saldo van €9000. Echter zijn 
beide scenario’s zeer onwaarschijnlijk. Bovendien Is het financieel “beste” scenario 
verre van het beste scenario voor de club, daar dit een langere sluiting van de hal 
betekent. Hierdoor durven we nog geen uitspraken te doen over hoe de financiën na 
twee seizoenen eruit komen te zien. De huidige verwachting is een positief saldo van 
€5000. Met twee seizoenen op rij waarin we winst maken en we een stuk minder 
hebben kunnen badmintonnen is het natuurlijk logisch om te denken aan teruggave 
van (een deel van) deze winst aan de leden. Hier zijn we ook zeker over na aan het 
denken, echter blijft de komende tijd onzeker en willen we eerst het financiële plaatje 
rond hebben voordat we hier besluiten over kunnen nemen. Het bestuur heeft als 
streefdatum om rond eind van dit seizoen, augustus 2021, hier een besluit over te 
kunnen nemen.  
 
Wat we wel kunnen concluderen is dat BC Weert ’67 na de coronacrisis er anders uit 
zal zien dan voor de crisis. Door het teruglopen van de ledenaantallen en het niet 
kunnen werven van nieuwe leden zal de begroting op de lange termijn opnieuw 
opgesteld moeten worden. Gelukkig hebben we al het een en ander aan subsidies 
kunnen aanvragen om de ledenwerving weer op gang te brengen, echter zal dit ons 
niet naar het oorspronkelijke aantal brengen. Daardoor hebben we, zodra we weer 
de hal in kunnen, de hulp van jullie als leden nodig. We krijgen op dat moment weer 
een nieuwe kans om onze badmintonclub te presenteren en zo  nieuwe leden te 
werven. Ons voorstel voor de stemming is dan ook om leden die nieuwe leden 
aandragen te belonen. Beide personen zullen dan €25,- korting krijgen op de eerste 
contributie. Dit is dus een totale korting voor €50,- voor beiden. Voorwaarde is wel 
dat het nieuwe lid minimaal één jaar bij de club blijft en het nieuwe lid minimaal één 
jaar niet bij de club heeft gezeten, mocht het een oud-lid betreffen. Zo hopen we ons 
ledenaantal weer op peil te kunnen brengen en onze financiën op lange termijn weer 
op peil te kunnen brengen. Dit voorstel is dus ook van tijdelijke aard en zal 
vooralsnog alleen tot en met het seizoen 2021-2022 van toepassing zijn. 
Voor de begroting van 2019-2020 en een meer gedetailleerdere uitleg van de 
plannen van huidig seizoen 2020-2021 verwijzen wij jullie naar het pre-ALV 
Shuttelke, waar dit alles wordt uitgelegd. 
 
Bovendien willen wij jullie nog wijzen op de regeling die korting geeft als je een 
sponsoring van minimaal €50,- aandraagt. Zeker in deze tijd is het nodig om 
sponsoring te ontvangen. Het lijkt misschien raar om juist nu bedrijven te vragen voor 
sponsoring, maar er zijn veel branches waar het juist nu in deze tijden erg goed gaat. 
Voorbeelden zijn supermarkten, tuincentra of bouwmarkten, fietsenwinkels of de 
online verkoop. 
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Ten slotte, vergeet vooral niet om SponsorKliks te blijven gebruiken! Als je dit wel wilt 
gebruiken maar het vaker vergeet als je iets koopt is er ook de mogelijkheid om 
automatisch Sponsorkliks te installeren op je browser om er zo altijd aan herinnerd te 
worden. Meer info hierover is hier te vinden. 
 
Als je andere manieren hebt om onze club financieel te helpen, dan horen we dat 
uiteraard ook graag! 
 
Tot zover de financiën. Op verzoek kan het een en ander worden toegelicht over het 
huidige en afgelopen seizoen. 
 
Namens het bestuur, 
Bas Tindemans 

 
De linkerkolom betreft de begroting zoals deze is opgesteld in het pre-ALV shuttelke. 
De middelste kolom is de te verwachten begroting zoals die op dit moment gezien 
wordt. Alle vetgedrukte cijfers zijn met grote onzekerheid omvangen en kunnen door 
de coronamaatregelen flink variëren.  
De aangevraagde subsidies zijn nog niet officieel goedgekeurd en zouden dus weg 
kunnen vallen. 
 
 
 

https://www.sponsorkliks.com/products/marketingtoolkit-step2.php?cn=nl&ln=nl
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Voorgestelde besluiten 
 
De voorstellen zoals deze al zijn besproken in bovenstaande stukken zijn hier 
samengevoegd. De volgende voorstellen zullen tijdens de ALV verder toegelicht worden 
waarna er over gestemd kan worden door de aanwezigen. 

 
Voorstellen: 

 Voor komend seizoen 2021/2022 is de jaarlijkse prijsindexering nodig. We willen 
voorkomen dat we afhankelijk worden van tijdelijke/incidentele opbrengsten. Deze 
indexering moeten we samen bepalen tijdens de Algemene Ledenvergadering. 
Omdat algemene kosten ieder jaar blijven stijgen en we de afgelopen jaren een 
stijging hebben gezien in de trainerskosten hebben we de twee volgende voorstellen. 
Deze staan los van de omstandigheden rondom de coronacrisis.  
- VOORSTEL: prijsindexering + € 3 voor alle leden; 
- VOORSTEL: trainingstoeslag + € 3 voor leden die training volgen. 

 
 Al enige jaren is gebleken dat de incasso’s en facturaties van alle leden het nodige 

administratieve werk kost, tijd die het bestuur veel liever in andere projecten wilt en 
hoort te stoppen. Deze administratieve rompslomp willen we dus reduceren en in de 
toekomst ontmoedigen. Nu is het zo dat leden die in één automatische incasso 
betalen €5,- korting krijgen op de contributie. Deze korting willen we afschaffen voor 
leden die via een factuur de betaling voldoen.  
Wil je graag overstappen naar een automatische incasso en/of het betalen van de 
contributie in één termijn, stuur dan een mailtje naar 
ledenadministratie@bcweert67.nl 
- VOORSTEL: Leden die in plaats van automatische incasso, gefactureerd worden 

geen korting aanbieden. 
 

 Zoals eerder genoemd willen we het ledenaantal weer omhoog krijgen en om dit te 
bereiken willen we €50 in totaal aan korting geven zodra een lid een nieuw lid 
aandraagt en introduceert, zodat beiden €25,- korting krijgen op de eerste contributie. 
Voorwaarden zijn: 
-Het nieuwe lid moet minimaal één jaar lid blijven van de vereniging. 
-Het nieuwe lid moet minimaal één jaar geen lid zijn geweest van de vereniging, 
mocht het een oud-lid betreffen. 
-Het nieuwe lid dient bij het aanmelden op de website de naam en gegevens van het 
huidige lid op te geven ter controle. 
-Het huidige lid dient een mail te sturen naar het bestuur met daarin de gegevens van 
het nieuwe lid ter controle. 
-Dit voorstel betreft een tijdelijk karakter tot en met vooralsnog seizoen 2021-2022 
- VOORSTEL: 2x€25,- korting voor leden die een nieuw lid aandragen voor 

minimaal één jaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ledenadministratie@bcweert67.nl
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Lopen zaken en actuele ontwikkelingen 
 
Naast de beperkingen van de COVID-19 pandemie waardoor we niet tot nauwelijks kunnen 
badmintonnen zijn er aantal zaken die gewoon doorlopen. Hierbij een korte update van een 
aantal lopen zaken en actuele ontwikkelingen waar we als bestuur en vereniging druk mee 
zijn. 

 
 
Kantine 
Zoals sommigen van jullie weten is de keuken van de kantine verbouwd door de BAL. Ook 
ons opslaghok is opnieuw vormgegeven. Onze spullen zijn dus tijdelijk verplaatst geweest 
zodat de werkzaamheden konden plaatsvinden. Afgelopen najaar zijn de werkzaamheden 
afgerond en onze spulletjes staan weer terug in het hok. Echter is het hok momenteel niet 
ingericht. Dit willen we samen met een aantal leden oppakken als de coronamaatregelen dit 
weer toe laten. Om dit bekostigen hebben we een subsidie aangevraagd en ontvangen van 
het Oranje Fonds. Dit bedrag mogen we tijdens ‘NLdoet’ op 28 en 29 mei besteden. T.z.t. 
zullen we hiervoor een werkgroepje vormen. Als je het leuk vindt om mee te helpen, horen 
we dit graag van je. Stuur een berichtje naar bestuur@bcweert’67.nl  
 

Sporthal & Accommodatiebeleid 
Het bestuur heeft verschillende reacties en vragen ontvangen n.a.v. het krantenartikel in de 
Limburger waarin wordt omschreven dat de BAL graag sporthal Boshoven zou willen kopen. 
Wij hebben hierover navraag gedaan bij de Gemeente Weert. De Gemeente wist ons te 
vertellen dat dit vooralsnog niet meer is dan een verzoek/vraag van de BAL aan de 
Gemeente. De Gemeente is hiermee dus niet akkoord of heeft dit idee zelf niet geopperd. 
Vooralsnog is de Gemeente dus niet van plan de sporthal te verkopen. Het bestuur van BC 
Weert '67 heeft kenbaar gemaakt absoluut geen voorstander te zijn van het idee de hal te 
moeten huren van een andere instantie dan de Gemeente.  Op korte termijn gaat de 
Gemeente Weert haar buiten- en binnensportaccommodatiebeleid updaten. Hierin worden 
alle verenigingen betrokken en worden ook dergelijke zaken omtrent bezetting, afschrijving 
en groot onderhoud besproken en afgewogen. Ook het verzoek van de BAL zal worden 
meegenomen. Het bestuur zal proactief haar bijdragen leveren hieraan en nogmaals 
duidelijk haar wensen en de mogelijke risico's uitspreken omtrent de verkoop van de 
Sporthal. 
 

Ledenwervingsacties 
Zoals te zien in de financiële stukken eerder in dit Shuttelke is er een achteruitgang aan 
ledenaantallen te zien. Dit komt vooral doordat het natuurlijk verloop van gestopte leden 
afgelopen seizoen niet is gecompenseerd met nieuwe (geworven) leden. Om deze terugloop 
goed te maken zijn er verschillende ledenwervingsacties in voorbereiding. De acties die we 
willen gaan opzetten zijn niet zomaar gekozen. We hebben gekeken uit welke ‘groepen’ onze 
vereniging bestaat. Zo is bepaald wat voor soort leden we het best kunnen werven voor de al 
bestaande groepen. Door als nieuw lid aan te sluiten bij een bestaande groep verwachten 
we dat de kans groter is dat dit nieuwe lid voor langere tijd lid blijft. Op deze wijze doen we 
dus ook direct aan ledenbehoud. Concreet gaan we deze acties oppakken: 

1. Herstarten met badminton op school; 
2. Samenstellen van een welkomstpakket; 
3. Deelnemen aan www.probeerbadminton.nu wanneer dit weer mogelijk is; 
4. Aansluiten bij sportactiviteit voor kinderen onder 12 georganiseerd via de Open Club, 

werkgroep ‘aanbod’. Zodra de Corona maatregelen dusdanig versoepeld worden dat 
ook oudere leeftijdsgroepen weer bijeen mogen komen/sporten zal de Open Club 
zich ook weer breder gaan inzetten voor het organiseren van sportactiviteiten.  

5. Brede reclame en advertentie-actie opzetten, gefinancierd via een verkregen 
subsidie. Dit i.c.m. afgestemde ontvangstmoment voor nieuwe leden. 

Wil je een bijdragen leveren aan deze acties? Laat het dan weten aan het bestuur, Joris of 
Luc. 

 

mailto:bestuur@bcweert'67.nl
http://www.probeerbadminton.nu/
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Subsidies 
Zoals u hebt kunnen lezen, verwezen we in dit Shuttelke al meerder malen naar subsidies 
die we hebben aangevraagd en vaak ook toegekend gekregen. We hebben afgelopen 
seizoen meer subsidies aangevraagd en ontvangen dan normaal. Dit wilden we enerzijds al 
langer als bestuur, echter zijn we dit jaar extra gemotiveerd aan de slag gegaan i.v.m. de 
onzekere en onduidelijke financiële toekomst die BC Weert’67 te wachten staat dankzij de 
pandemie en bijbehorende maatregelen. Hierbij een overzicht van de aangevraagde 
subsidies. 
 

# Naam toelichting Status & € 

1 Gemeentelijke subsidie Jaarlijks terugkerende subsidie van 
Gemeente Weert voor sportverenigingen op 
basis van het ledenaantal en soort leden. 

Ja €900 

2 TASO 1 Subsidie uit het Corona- noodpakket van de 
Rijksoverheid voor sportverenigingen en 
clubs. 

Waar- 
schijnlijk 
€2500,-  

3 TASO 2 Subsidie uit het Corona- noodpakket van de 
Rijksoverheid voor sportverenigingen en 
clubs. 

Aangevraagd 
€2500 

4 Oranje Fonds Eenmalige subsidie van het Oranjefonds om 
tijdens NL doet te besteden aan klussen. 

Ja €500,-  

5 Stimuleringsbudget 
Inclusief sporten en 
bewegen 

Eenmalige subsidie van het NOC*NSF om te 
besteden aan het stimuleren van exclusiviteit 
van sporten en bewegen (lees: iedereen moet 
kunnen sporten stimuleren). 

Ja €842,- 

6 Bijdrage aan opleiding 
van Jeugdtrainers 

Eenmalige subsidie van de Provincie Limburg 
als stimulans om meer en beter opgeleide 
jeugdtrainers te krijgen bij de Limburgse 
sportverenigingen. 

Ja €500,-  

 
 
 
 

WBTR (Wet persoonlijke aansprakelijkheid besturen) 
De wetgeving omtrent persoonlijke aansprakelijkheid is aangepast en aangescherpt voor 
bestuurders van verenigingen en stichtingen. Een ietwat taai en saai onderwerp zullen velen 
van jullie denken. Maar echter niet onbelangrijk! Ondanks dat BC Weert ’67 een relatief 
kleine vereniging is als het gaat om kosten, uitgaven, investeringen en eigendommen kan je 
als bestuurslid financieel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld bij wangedrag of het 
uitvoeren van ‘slecht bestuur’. Dit gebeurt niet zomaar, maar is wel een belangrijk onderwerp 
om goed op papier te hebben staan. Zeker ook om de bestuurders nu en in toekomst op een 
veilige, prettige en vooral ook eerlijke manier hun (vrijwilligers)werk te kunnen laten doen 
voor onze mooie vereniging. Om het hele proces te vergemakkelijken hebben de 
koepelorganisaties van verenigingen en stichtingen zich samengepakt om ons stap voor stap 
kennis te laten maken met dit proces en de inhoud van deze wet. Daarbij bieden zijn ons een 
handige internettool waarmee we al onze zaken rondom bestuurlijk aansprakelijkheid netjes 
kunnen noteren en beheren zodat voor iedereen duidelijk is hoe (het bestuur van) BC 
Weert’67 werkt. Uiteindelijk moeten we hiervoor ook onze statuten door een notaris laten 
wijzigen. Naast de hulp van de koepelorganisaties roepen wij ook de hulp in van een aantal 
leden om ons hierbij te helpen en te adviseren. 
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Revitalisering sportpark Boshoven. 
Als laatste wilde wij u graag nog mededelen dat de revitaliseringsplannen van Sportpark 
Boshoven helaas tot stilstand zijn gekomen. Ook BC Weert’67 heeft in de werkgroep 
´Revitalisering’ van het samenwerkingsverband ‘Open Club Sportpark Boshoven’ haar 
bijdragen geleverd aan de nieuwe inrichting van het sportpark. Met name het feit dat de 
Gemeente Weert de ‘vinger op de knip’ houd door de Corona pandemie en terugtrekken van 
commerciële partijen is hiervoor de reden. Echter uitstel wordt geen afstel is ons beloofd. 
 
Heb je meer interesse in een van bovenstaande onderwerpen of wil je graag specifiek een 
bijdrage leveren? Laat dit dan weten aan het bestuur via bestuur@bcweert67.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:bestuur@bcweert67.nl
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Sponsoring 
 

Wist je dat? 
Sommige leden van onze badmintonclub zijn echte ondernemers, ZZP’ers of werken bij een 
bedrijf in de regio die baat kan hebben bij goede reclame. Niet alleen Weertenaren komen in 
onze hal, maar half Limburg en Brabant! Onze competitiespelers bestrijken een groot stuk 
van Limburg en Brabant. De tegenstanders komen op zondag bij ons in de hal in Weert. Hoe 
gaaf zou het zijn als ze daar het reclamebord tegen komen van jouw bedrijf! Je doet 
naamsbekendheid op als bedrijf zijnde en het lijntje is kort aangezien het bedrijf verbonden is 
aan de club. Telefoon nummers zijn gemakkelijk uitgewisseld. 
Sponsorgeld is aftrekbaar van de winst, dit levert belastingvoordeel op voor de sponsor. Het 
lid dat een sponsor aandraagt krijgt een korting op de contributie van €15,-. Wil je graag 
sponsoren of heb je een sponsor gevonden? dan kun je je melden bij Nick Ijzermans. 

 
  



 

18 

 

 
 

 
 
 
  



 

19 

 

 
 
 
 
 

 
  



 

20 

 

 
 


