Voorwoord

Voorwoord
Als jullie voorzitter mag ik de aftrap doen
van een nieuw infobulletin. Natuurlijk kijkt
het Bestuur vooruit, maar daarbij een keer
achterom kijken om te zien hoe het beleid
heeft uitgepakt, is nooit fout. Het
ambitieuze herstelplan dat drie jaar geleden
is gestart heeft zichzelf bewezen; BCT is na
de fusie uit de rode cijfers en dat willen we
zo houden. Tijdens de ALV glom de
Penningmeester, en hij niet alleen, van trots
om dit te kunnen meedelen. Het is weer fijn
om bij BCT te horen en te zien dat er een
gezonde financiële huishouding is. Nu is het
zaak om sportief de weg naar boven te
realiseren.
Dit nummer bevat weer verschillende
interessante items, vacatures in het bestuur
en nog meer zaken die binnen BCT aan het
rollen zijn.
Veel leesplezier!
Ad Nouwens
voorzitter
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Wist je dat…






















Op maandag 18 en woensdag 20 juli de
laatste speelavonden zijn van dit
verenigingsjaar en de zomervakantie
begint?
Dat de eerste speelavonden op
maandag 5 en woensdag 7 september
zijn?
Dat Ad Nouwens te kennen heeft
gegeven zich niet herkiesbaar te stellen
als voorzitter?
Dat we dus op zoek zijn naar een
nieuwe voorzitter voor BCT?
Dat Frans Aalsma sinds de ALV eigenlijk
al interim bestuurslid is en wacht op
vervangen te worden door een nieuw
bestuurslid ‘Recreanten’?
Het 2e gezinslid bij BCT voortaan korting
op de contributie krijgt?
Er voortaan een duidelijke
blessureregeling in het Huishoudelijk
Reglement is opgenomen?
De website van BCT geüpgraded is?
We als BCT voortaan een eigen
Facebook pagina hebben?
Toernooien hartstikke leuk zijn? Lees in
dit info bulletin maar de stukjes over de
Super-G, het Junior Masters en ons
eigen BCT toernooi.
De teams voor de regiocompetitie voor
het nieuwe seizoen al zijn
samengesteld?
Dat je nog kunt inschrijven om deel te
nemen aan de Midweekcompetitie?
BCT dit jaar op 1 september 45 jaar
bestaat?
De textielactie dit jaar € 275,- heeft
opgeleverd.
Door een paar vragenlijstjes in te vullen
je geld spaart voor de club met
‘Clubdoel’?
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ALV 2016
Op 8 maart heeft het Bestuur de Algemene
Ledenvergadering (ALV) gehouden in de
Symfonie. De opkomst van de leden bleef
achter bij de
verwachtingen. Zelfs het
Oekraïne-referendum
had een hogere
opkomst. Dit is best
zorgelijk, want juist de
ALV beslist over alle
zaken die de vereniging
aangaan. Leden kunnen hun mening geven
en stemmen over agendapunten die zij zelf
kunnen aandragen. Jullie, de leden, zijn de
vereniging. Voor volgend jaar staat de ALV
al op de agenda: 14 maart (2e dinsdag in
maart).
Belangrijke zaken waar we tijdens de ALV
over hebben gesproken:
 Goedkeuring Begroting 2016 en
Jaarstukken 2015
 Henri de Brouwer herkozen als
Penningmeester
 John Heemels herkozen als Bestuurslid
Jeugdzaken
 Ledengroei 11%
 Nico Meurders en Tim Emmers gekozen
als kascontrolecommissie
 Aanpassing HR en Contributie (zie verder
in dit nummer)

De notulen van de ALV zijn inmiddels aan
alle leden verstrekt.

Vacatures
In augustus 2015 heeft Frans Aalsma
aangegeven dat
hij zijn termijn als
bestuurslid
Recreanten niet
zal verlengen. Het
bestuur is daarna
op zoek gegaan
naar een
vervang(st)er voor Frans. Tot nu toe zonder
resultaat. De werkdruk op de andere
bestuurders zal ongetwijfeld toenemen.
Zeker nu de recreantentak van BCT groter
wordt, ook op maandagavond, is een
opvolger dringend gewenst. Wil je niet

direct bestuurslid worden, maar jezelf wel
inzetten op enig ander gebied voor de
recreanten of andere zaken binnen BCT,
laat dit weten.
Wil je meer info of een keer een
vergadering bijwonen? Trek dan even een
van de bestuursleden aan zijn/haar jasje.
Als bestuurslid van BCT sta je niet alleen. Je
hebt de volledige steun en hulp van alle
bestuursleden.
Voor begeleiding van onze verstandelijk
beperkte leden hebben zich twee heren
gemeld als vrijwilliger: Hans van Pelt en
Marc Stadhouders. Hier is niet alleen het
bestuur heel blij mee, maar onze leden
hebben hen al in hun hart gesloten.
Fantastisch!
Tijdens de ALV heb ik bekend gemaakt dat
ik mezelf niet herkiesbaar zal stellen voor
een nieuwe periode als jullie voorzitter. Na
een periode van drie
jaar Bestuurslid Jeugd
en vier jaar als jullie
Voorzitter is het voor
mij niet meer mogelijk
om deze
werkzaamheden te blijven combineren. In
2017 zal het Bestuur een nieuwe Voorzitter
moet voordragen. Er is nog wat tijd, maar
de tijd gaat snel. Mocht er een lid
belangstelling hebben of ken je iemand die
deze functie ambieert, neem dan contact op
met het Bestuur van BCT.

BCT, dat doen we samen!

Huishoudelijk Reglement
Tijdens de laatste ALV zijn er een aantal
wijzigingen binnen het Huishoudelijk
Reglement (HR) goedgekeurd. Binnen dit
HR is nu ook opgenomen hoe de contributie
opgebouwd is en dat deze per maand
betaald kan worden.
Daarnaast zijn er wijzigingen aangebracht in
‘kortingen’ op de contributie en de
blessureregeling. Wellicht een aanrader om
het Huishoudelijk Reglement nog eens een
keer door te nemen. Dit is de link:
http://www.bctilburg.nl/bctnieuw/index.php/nl/communica
tie-en-informatie/documenten
3

Contributie
Op 1 juli vindt de halfjaarlijkse incasso weer
plaats van de contributie. Zoals in de ALV
besloten blijven de contributies het komend
verenigingsjaar onveranderd. Er is echter
wel een nieuwe categorie toegevoegd. Dit
betreft de jeugdspelers die op maandag
training krijgen van Kwok. Zij betalen met
ingang van het nieuwe verenigingsjaar
€ 160,- aan contributie per jaar.

Leden aan het woord
24 Januari 2016, een regiodivisie-kraker.
De laatste wedstrijd van het seizoen tussen
nummer twee BC High Speed 1 en nummer
drie BC Tilburg 1 zal beslissen wie er met de
tweede plek vandoor gaat. Momenteel is
het verschil slechts één punt in het voordeel
van BC High Speed 1, dus een gelijkspel,
zoals bij de uitwedstrijd, is niet voldoende.
Er moet gewonnen worden.
We starten met de dubbels, de herendubbel
wint Tilburg vrij eenvoudig in twee sets. De
damesdubbel blijkt echter een zware
wedstrijd, waarbij een derde set uitkomst
moet bieden. Met een eindstand van 21-18
in het voordeel van Valerie en Ankie van BC
Tilburg, tussenstand 2-0.
Dan nu de enkelwedstrijden, in de
uitwedstrijd een groot
struikelblok, want in
Waalwijk gingen drie van
de vier partijen verloren.
Echter, dit keer hadden we het
thuisvoordeel. Dat was ook wel nodig, want
twee partijen liepen uit op drie setters (één
gewonnen, één verloren) en een wedstrijd
viel met scores als 21-19 maar net de
goede kant op. Uiteindelijk was het
resultaat voor zowel de dames als de heren
één partij gewonnen en één verloren. Dit
maakt de tussenstand in de wedstrijd 4-2
en in het klassement 63-62, momenteel
staat Tilburg dus virtueel tweede.
De mixpartijen gaan de beslissing geven,
het is dus letterlijk tot de allerlaatste partij
van het seizoen spannend. De belangrijkste
partij is de eerste mix, deze is in de
uitwedstrijd na drie sets gewonnen door BC

High Speed. Vandaag gaat het helemaal
anders, Thijs en Valerie spelen een
ijzersterke wedstrijd 21-13, 21-9. De
tweede plek is dus eigenlijk al binnen, maar
de tweede mix (Ankie en Tim) loopt nog.
Deze wedstrijd gaat vrijwel exact hetzelfde
als tijdens de uitwedstrijd, waar daar
gewonnen werd met 17-21, 16-21 zijn de
scores nu 21-16, 21-17. Uiteindelijk wint
Tilburg dus, 6-2 en de tweede plek is
binnen.
Een geweldige afsluiting
van het seizoen 2015-2016.
Nou is het natuurlijk leuk
dat we gewonnen hebben,
maar ook als dat niet het
geval was geweest hadden
we nog steeds een hele leuke wedstrijd
gespeeld. Het is natuurlijk maar regionaal
niveau, maar voor ons was het echt
spannend. De eerste wedstrijd gelijk
gespeeld, terwijl we het gevoel hadden dat
er meer in had gezeten. Dat geeft direct
meer motivatie om harder en serieuzer te
trainen om de volgende keer sportieve
wraak te kunnen nemen. Daarom zouden
wij ook iedereen aanraden om competitie te
spelen, jezelf meten aan mensen met
ongeveer hetzelfde niveau maakt de sport
juist zo mooi. Het zorgt ervoor dat je alles
wat je in de training leert kan toepassen én
je leert nieuwe mensen kennen. Een 21-19
tegen je vaste trainingsmaatje is leuk, een
drie-setter tegen iemand die je niet kent en
van wie je dus van tevoren niet weet hoe
hij of zij speelt is vele malen leuker.
Namens het eerste team,
Thijs van der Heijden & Tim Emmers

Upgrade Website
Onze bijdrage aan dit Info Bulletin gaat over
het beheer van onze website. Het gaat dan
vooral over technische zaken en niet over
nieuwe functies of over de inhoudelijke
kant.
Zoals al eerder geschreven is onze website
gemaakt in Joomla. Dat is openbaar
beschikbare ’gratis’ software, waarmee we
de kosten voor onze club beperken. In
Joomla worden naast de basisfuncties door
verschillende bedrijven en particulieren
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allerlei andere functies ontwikkeld, die ook
weer voor iedereen beschikbaar worden
gesteld. Dat zijn bijvoorbeeld templates
(hoe wordt een website getoond), maar ook
specifieke functies, zoals het laten zien van
fotoboeken of de integratie met een
kalender. Ook het
opnemen van een
webwinkel kan op die
manier worden
ingevoerd. Naast de
functies die door
derden zijn
ontwikkeld, is het mogelijk eigen software
in een website op te nemen. Dat vindt
vooral plaats bij het opzetten van een
template. Iedere organisatie of club wil
zoveel mogelijk een eigen gezicht tonen aan
de buitenwereld. De template die wij op dit
moment gebruiken is van oorsprong een
standaard template, die door een bevriende
relatie (kosteloos) is aangepast, door er het
logo van BCT en een eigen foto in op te
nemen.
Zoals bij alle systemen vinden er in Joomla
voortdurend veranderingen plaats, die
uitmonden in nieuwe (software)versies. Wij
gebruiken momenteel versie 2.5.28, maar
het onderhoud van deze versie is al enige
tijd geleden gestopt, zodat er geen nieuwe
mogelijkheden beschikbaar komen. Joomla
is inmiddels toe aan versie 3.5 en het is
gewenst dat wij ook op niet al te lange tijd
overgaan naar deze versie. In de praktijk
betekent dat, dat we van alle functies die
niet door Joomla zelf zijn gemaakt en die in
onze huidige website zitten, moeten testen
of ze ook in de nieuwe versie nog goed
werken. Het grootste probleem dat we
daarbij hebben is dat het standaard
template dat we gebruiken niet meer
beschikbaar is in de nieuwe versie van
Joomla. Dus moeten we op zoek naar een
nieuw template en daarin ook weer de
aanpassingen (eigen logo) laten opnemen.
Dat betekent in ieder geval dat onze
website een ander ‘gezicht’ gaat krijgen.
Ook willen we natuurlijk niet dat de website
uit de lucht is zolang we met aanpassingen
en testen daarvan bezig zijn. Daarom
hebben we een testomgeving opgezet (een
aparte website), zodat we alles eerst
kunnen uitproberen, voordat we onze live
versie aanpassen.

Aangezien we nog niet weten of en hoe we
onze vernieuwde template kunnen
ontwikkelen, moeten we een slag om de
arm houden bij het noemen van een datum
waarop de vernieuwde website in de lucht
komt. Tot die tijd kunnen jullie nog steeds
terecht op de oude: http://www.bctilburg.nl/
Waar tot voor kort het beheer van de
website een eenmansklus was, zijn we
inmiddels met twee personen daarvoor
verantwoordelijk.
Mieke van Doorneveld
Nico Meurders

Facebook
Sommigen hebben het misschien al gezien,
maar sinds afgelopen week is BC Tilburg nu
als sportclub op Facebook
te vinden. Hiermee willen
we de zichtbaarheid van BC
Tilburg op de sociale media
vergroten.
Op korte termijn zullen de mensen van de
activiteitencommissie worden toegevoegd,
zodat zij de activiteiten die ze voor BC
Tilburg gaan organiseren, kunnen
aankondigen. Ook worden leuke nieuwtjes,
filmpjes en plaatjes over badminton op deze
pagina gepost.
De beheerders van de pagina, Nico en
Mieke, zullen in de gaten houden of alle
content op de pagina zichtbaar mag zijn of
gewenst is.
De twee oude pagina's op Facebook zullen
op korte termijn komen te vervallen, omdat
die nauwelijks gebruikt werden.
Mochten jullie vragen of opmerkingen
hebben, dan horen wij die graag.
Neem dus een kijkje op
www.facebook.com/BCTilburg
Nico en Mieke
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Super-G Toernooi
22 mei werd het Super-G toernooi
gehouden in ’s-Hertogenbosch/Rosmalen.
Een initiatief dat
breed gedragen
wordt door de
gemeente ’sHertogenbosch en
diverse verenigingen
in die stad. BC De
Maasshuttles was onze gastheer die in
sporthal De Schans de deelnemers een
vlekkeloos toernooi presenteerde. In
verschillende categorieën werden damesen herenwedstrijden gespeeld met een
onderbreking van een heerlijke lunch. BCT
heeft met drie spelers hieraan
deelgenomen. Wim Simons sloeg tot ieders
verrassing een 2e prijs binnen, Inge Elesen
kon in de kleine finale niet winnen en werd
4e en Paul Simons werd afgetroefd en viel
buiten de grote prijzen. In andere
accommodaties werd fel gestreden voor
prijzen in voetbal, judo, basketbal,
paardrijden, wielrennen en tennis. Na afloop
van het sportieve werd een leuke show
gepresenteerd bij vv OJC in Rosmalen waar
alles in het teken stond van de G-sporter.

de sportiviteit altijd hoog in het vaandel.
Het programma werd zonder falen in goede
orde doorlopen en na enig telwerk was
duidelijk wie zijn krachten nogmaals moest
aanbreken. Sommige gezichten verraadden
blij te zijn dat zij strandden met de halve
finalepartijen in het zicht. Nooit geweten
dat een mens zoveel poriën had.
Dat de senioren het in onze sport goed
blijven doen, blijkt wel uit de halve finales
bij de recreanten. Maar liefst vier 50plussers (van net boven de 50 tot zeer ruim
erboven) stonden in de halve finales.
Daartegenover staat weer dat de jeugd de
toekomst heeft, want slechts één senior
bereikte de finale.
Bij de G-sporters werd de finale gewonnen
door Misja Baggen. Bij de dames trok Edie
Heemels aan het langste eind en Jaap de
Brouwer verdedigde zijn titel met succes.
Zonder twijfel zal dit toernooi volgend jaar
weer op de kalender staan met nog meer
deelnemers die dit willen meemaken.
Alle uitslagen:
Jeugd:

1e prijs

2e prijs

Meisjes A

Luana Maspaitella

Sam van de Dungen

Meisjes B

Ka Ming Chan

Giael Obbens

Terugblik BCT toernooi

Meisjes C

Isabella Disbeshl

Lotte van Bergen

Jongens A

Job Rapati

Roy van Opstal

Was de Parijse markt aan het Wagnerplein
gedompeld in subtropische temperaturen,
de Drieburcht baadde in een tropisch decor
van de clubkampioenschappen 2016. Om
kwart over negen ‘trapte’ de eersten af in
een sportieve strijd, waarbij de eerste
zweetdruppels al snel tevoorschijn kwamen.
Zoals dat vaker gaat hebben de winnaars
nergens last van, de verliezers kampten met
hardnekkige tegenstanders en een saunaachtige sfeer. Na de pauze werd snel
duidelijk welke spelers voor een halve finale
in aanmerking kwamen. Zij die de strijd
volgden bij de G-sporters zagen dat hier de
zwaartekracht moeite had de onnavolgbare
vlucht van de shuttle te volgen. Bij de jeugd
en recreanten deed de veerkracht hier nog
een schepje bovenop en werd op het scherp
van de snede gestreden. Menig mooie
partijen werden hier op de mat gelegd met

Jongens B

Max de Been

Rens Waterreus

Jongens C

Colwin v. Zaanen

Arthur de Beenje

Heren

Jaap de Brouwer

Elko Bettonviel

Dames

Edie Heemels

Hanneke Keijzers

G-sporters

Misja Baggen

Dennis van meel

Introducés Heren

Jan Keijzers

Introducés Jeugd

Arend

Poedelprijs

Emma van Item

Kijk voor vele foto’s op onze website!
Volgend jaar vindt het BCT toernooi
plaats op zondag 11 juni.
Noteer deze datum alvast in jouw
agenda!
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Junior Masters KWFLEX
Tilburg 2016
190 spelers, het deelnemersveld was
internationaal, hebben op 7 en 8 mei het
beste in zich laten zien. Dat was echt
smullen. Waren er op zaterdagen nog
wedstrijden waar het krachtsverschil groot
was, op zondag gaven de spelers alles en
zijn er fantastische partijen gespeeld.
Vooral op zondag heeft een ieder kunnen
meemaken wat badminton bij jonge
mensen teweeg brengt en degenen die
aanwezig waren kunnen dit slechts beamen.
Weliswaar speelt het overgrote deel bij een
school of academie, deze spelers zijn de
Nederlandse jeugdtoptalenten die over
enkele jaren aan de deur kloppen.
Uiteindelijk waren er niet echt grote
verrassingen; Bij de dames U17 was
Maureen Zewald van grote klasse, bij de
heren U17 deed Carlo van den Berge van
zich spreken en duldde niemand boven zich.
Een klein aantal vrijwilligers heeft het
toernooi door het weekend heen geloodst.
Ik denk dat te weinig leden zich realiseren
dat met dit evenement een bijdrage
geleverd wordt aan het
verenigingsresultaat. Mochten deze
vrijwilligers wegvallen dan zal dit
consequenties hebben op de hoogte van de
contributie of zal het toernooi van de
kalender gehaald moeten worden. Beide
kunnen we niet verkopen.

De Jeugd
Competities
De bondscompetitie is al weer enige tijd
achter de rug en leverde BCT 1
kampioensteam op in de U13 klasse. Op 10
april mochten Max, Rens, Luc, Giael en Eva
gaan strijden om kampioen van Brabant te
worden. Helaas was Eva geblesseerd, maar
ze werd dapper vervangen door Verginia.
De eerste tegenstander BC Slamis 67 werd
met 2-3 verslagen. De tweede wedstrijd
tegen de uiteindelijke kampioen BC 67
Veghel werd helaas verloren, maar we

pakten wel een wedstrijdpunt van deze
winnaar, iets wat de andere teams niet
lukten. Helaas werd mede door de
vermoeidheid de laatste wedstrijd tegen
Groene ster net verloren 3-2, waardoor ons
U13-team als derde van Brabant eindigde.
Dit team gaat nu aangevuld met Ka-Ming
vrolijk verder in de minicompetitie, waar ze
al één wedstrijd gelijk speelde en
stadsrivaal Reeshof met 8-0 naar huis
stuurde. De voortgang in deze competitie is
te volgen op de website:
www.minicompetitie.nl
Naast uitslagen vind je hier ook meer
informatie omtrent deze competitie. Dit jaar
hebben we helaas maar weer één team dat
deelneemt namens BCT. Dit zouden gezien
ons ledenaantal er een aantal meer moeten
zijn. Badminton doe je namelijk niet alleen
maar om te trainen. Net als bij voetbal en
hockey train je om beter te worden in het
spelen van wedstrijden, maar worden
wedstrijden ook in teamverband gespeeld.
Doordat de meesten van onze nieuwe leden
aangeven geen wedstrijd te willen spelen,
wordt het zeer lastig om complete teams te
kunnen samenstellen en moeten we spelers
die wel willen spelen, teleurstellen. Graag
dan ook het verzoek aan de ouders om
spelers die bang zijn om niet goed te
presteren toch te motiveren om deel te
nemen, uiteindelijk krijgt men hierdoor veel
meer plezier en motivatie voor het
badminton.
Alle eindstanden van het seizoen 2015-2016
staan achter in dit info bulletin.
Bondscompetitie seizoen 2016-2017
Ook dit jaar was het weer een hele puzzel
om complete teams op te kunnen stellen,
maar met de volgende teams denken we
komend seizoen goed voor de dag te
kunnen komen in de bondscompetitie:
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Teams seizoen 2016/2017
Team U15
Isabella Disbeshl
Luc van Gestel
Daniël v.d. Velden
Team meisjes U17
Verginia Fantigan
Elin v.d. sande
Ines Visser
Team U19
Emma van Item
Sam v.d. Dungen
Bjorn v.d. Wouw

Eva Bramer
Max de Been
Giael Obbens

Ka Ming Chan
Lisanne Haans

Job Rapati
Roy van Opstal
Sabine Roijers

Team 1 - 3e klasse
Valerie Knoop
Thijs v.d. Heijden
Ankie Vermeulen
Tim Emmers
Edie Heemels
Elko Bettonviel
Team 2 - 4e klasse
Luana Maspaitella
Britt Nouwens
Levani Maspaitella
Flip Maes
Ruben Westerman
Laurens Bakker
Reserves
Carlijn van Ierland
Storm Roukens
Mieke van Doorneveld Tijn Bettonviel
Jaap de Brouwer

Midweekcompetitie
Voor het eerst in jaren heeft BCT weer met
een team in de Midweekcompetitie
meegedaan. Een competitie die zich niet
afspeelt in het weekend, maar juist
doordeweeks. De thuiswedstrijden hebben
we op de woensdag gespeeld en de
uitwedstrijden op de speelavond van de
tegenstander. Met zeven personen hadden
we een heel leuk team, maar wel iets te
groot. De meesten van onze tegenstanders
hadden immers maar vier spelers. Met een
paar spelers erbij kunnen we wellicht meer
teams inschrijven, in verschillende klassen

spelen en wellicht onze thuiswedstrijden
ook op maandag spelen in T-Kwadraat.
De inschrijving voor het seizoen 2016-2017
moeten wij eind juni doorgeven, dus als je
mee wilt doen, geef je snel op!
Een team bestaat uit minimaal vier
personen, twee vrouwen en twee mannen.
Elke wedstrijd bestaat, zoals elke
competitiewedstrijd, uit acht partijtjes:
mannendubbel; vrouwendubbel; 2x mixed
dubbel; 2x herenenkel en 2x vrouwenenkel.
Je kunt je per team inschrijven of per
individu, waarbij je nadien in een vast team
wordt geplaatst. De inschrijving voor
deelname is € 10,- per persoon.
Inschrijven kan tot en met 29 juni bij Henri
de Brouwer.

Textielactie
Recent werd de uitslag bekend gemaakt van
de kledingactie die de gemeente Tilburg de
afgelopen periode hield.
Ook BCT heeft daar aan deelgenomen en
het heeft ons weer een leuk bedrag
opgeleverd.
In de totaalstand is onze vereniging
geëindigd op de vijfde plaats met 1097 kg.
Bij een prijs van €0,25 per kilo is dat een
bedrag van bijna €275.
Alle personen die daaraan hebben
bijgedragen, en die nu een opgeruimde
klerenkast hebben, hartelijk dank daarvoor.

De Activiteiten Commissie
Komt binnenkort weer bij elkaar om een
aantal leuke activiteiten te gaan plannen.
Heb jij ook ideeën, laat het dan aan deze
commissie weten.
Houd de BCT Facebookpagina in de gaten
en plan de activiteiten op tijd in uw agenda
in.
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Bijna 45 jaar
BCT bestaat dit jaar 45 jaar. Om precies te
zijn op 1 september. Het bestuur is van plan
om samen met de Activiteitencommissie een
leuke activiteit te organiseren. Heb jij nog
leuke ideeën, laat het ons weten via
Facebook. Houd daarnaast onze website en
Facebook in de gaten voor de aankomende
activiteit.

De Vriendenloterij
Badmintonclub Tilburg is een goed doel bij
de Vriendenloterij. Bent u al lid van de
Vriendenloterij, maak dan van BCT uw goed
doel en steun uw vereniging hier het hele
jaar mee. Hoe verander je dat vanaf heden
BCT uw goed doel is? Heel simpel; één email naar de klantenservice van de
Vriendenloterij (service@vriendenloterij.nl)
Of vult het contactformulier in op hun
website:
https://klantenservice.vriendenloterij.nl/app
/ask/ en zij maken het verder in orde.
Vermeld wel even je NAW-gegevens evenals
je lotnummer(s).

Clubdoel
Breng samen doelen tot leven

Het idee voor clubdoel komt voort uit de
eigen ervaringen bij het besturen van een
club. Het inzamelen van geld en het
betrekken van leden is vaak lastig. Vaak zijn
het dezelfde vrijwilligers die al het werk
doen en deze mensen willen we niet extra
belasten. Clubdoel heeft het makkelijk
gemaakt om alle acties op een rijtje te
krijgen en daarmee een goed overzicht te
maken. Daarnaast biedt het de mogelijkheid
om eenvoudig een nieuwe activiteit te
starten. Uniek is echter de mogelijkheid om
alle leden en niet-leden te vragen af en toe
een vragenlijst in te vullen en extra geld te
verdienen. We weten uit ervaring dat leden
graag willen helpen, maar het moet wel
gemakkelijk gemaakt worden. Clubdoel doet
dat en brengt zo samen doelen tot leven.
Clubdoel wil iedereen inspireren samen
doelen tot leven te brengen.

Wat is Clubdoel?

Clubdoel is een nieuw initiatief ondersteund
door NOC*NSF en veel sportbonden om
clubs de mogelijkheid te geven op een
andere manier geld in te zamelen voor de
club. Op clubdoel worden alle initiatieven op
een rijtje gezet, kan iedereen eenvoudig
een initiatief starten en zijn nieuwe
mogelijkheden om geld in te zamelen voor
je club. Dit betekent dat niet alleen de
vrijwilligers iets hoeven te doen, maar dat
iedereen kan helpen. Leden en niet-leden
kunnen op deze manier laten zien hoeveel
de club voor hen betekent.

Nieuwe manieren om geld te verdienen

Het bijzondere van clubdoel is dat alle leden
en niet-leden kunnen meedoen. Het enige
dat ze hoeven doen is een paar keer per
jaar een vragenlijst in te vullen. Dat kan
thuis en op ieder moment van de dag en de
week. Op die manier kunnen honderden
euro’s verdiend worden zonder dat dezelfde
vrijwilligers weer belast worden.

Binnenkort ontvang je een uitnodiging!

Sponsors Gezocht
BCT zou als vereniging veel geholpen zijn
wanneer ze nog een paar sponsors meer
zouden hebben. Weet jij iemand, met wie
onze sponsorcommissie contact op kan
nemen, laat het onze penningmeester dan
weten. Hij heeft zelfs een voorstel dat het
de sponsor netto bijna niets kost.
Alvast bedankt!

Redactie
Voor de volgende editie die in september zal
verschijnen….:
 Zoeken we nog redactieleden die mee
willen denken en het info bulletin in
elkaar willen zetten.
 Zullen we een aantal leden benaderen
om een stukje te schrijven, maar je mag
jezelf natuurlijk ook aanmelden.
Heb je verder nog vragen of opmerkingen
op deze eerste vernieuwde editie van het
info bulletin, neem dan contact op met
Henri de Brouwer, onze penningmeester, of
één van de andere bestuursleden.
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Teams en Competitie eindstanden 2015 / 2016
Teamspelers U13 mix
Max de Been
Eva Bramer
Rens Waterreus Sammy Lu
Giael Obbens
Luc van Gestel (res.)

Poulestand van Jeugd U13 - Jeugd U13 Afdeling 4
Punten
1
2
3
4
5
6

BC TILBURG U13-1
BC SCHIJNDEL U13-1
BC HIGH SPEED U13-1
BC GELDROP U13-2
BC SHOT U13-1
BC VELDHOVEN U13-1

Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden

Games

Punten

64

10

9

1

0

64 - 16

132 - 41

3264 - 2354

57

10

6

2

2

57 - 23

122 - 58

3430 - 2764

52

10

6

1

3

52 - 28

113 - 69

3368 - 2789

45

10

4

2

4

45 - 35

104 - 78

3257 - 2896

20

10

2

0

8

20 - 60

50 - 125

2523 - 3268

2

10

0

0

10

2 - 78

8 - 158

1690 - 3461

Teamspelers U15 Meisjes
Aisha Dingemans Ka Ming Chan
Lisanne Haans
Elin v.d. Sande
Ines Visser
Janfong Willemen (res.)

Poulestand van Meisjes U17-U15 - Meisjes U17-U15 Afdeling 1
Punten
1
2
3
4

BC SCHIJNDEL MU17-1
BC ROBAD MU15-1
BC TILBURG MU15-1
SCBC REESHOF MU15-1

Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden

91

12

12

0

59

12

8

22

12

1

20

12

2

Games

Punten

0

91 - 5

184 - 16

4124 - 1914

0

4

59 - 37

125 - 76

3474 - 2936

1

10

22 - 74

52 - 157

2650 - 4046

1

9

20 - 76

45 - 157

2561 - 3913

Games

Punten

Teamspelers U17-1 mix
Storm Roukens
Luana Maspaitella
Roy van Opstal
Levani Maspaitella
Abigail Sives

Poulestand van Jeugd U17 - Jeugd U17 Afdeling 4
Punten
1
2
3
4
5
6

BV LITH U17-1
SCBC REESHOF U17-2
BC SHOT U17-2
BC ALOUETTE U17-2
BC TILBURG U17-1
BCEhv U17-1

Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden

70

10

10

0

0

70 - 10

145 - 22

3384 - 1775

42

9

6

0

3

42 - 30

93 - 71

2943 - 2786

36

10

4

2

4

36 - 44

79 - 96

2796 - 2955

35

9

3

2

4

35 - 37

80 - 84

2796 - 2749

22

9

1

2

6

22 - 50

50 - 107

2366 - 2892

19

9

0

2

7

19 - 53

43 - 110

1797 - 2925

Teamspelers U17-2 mix
Job Rapati
Bjorn v.d. Wouw
Sabine Roijers
Sam v.d. Dungen
Emma van Item

Poulestand van Jeugd U17 - Jeugd U17 Afdeling 6
Punten
1
2
3
4
5
6
7

BC OSS U17-2
BC TILBURG U17-2
BC ALOUETTE U17-4
BC GELDROP U17-3
BCEhv U17-2
BC RAPID U17-1
BC de ZWALUWEN U17-2

Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden

Games

Punten

94

12

12

0

0

94 - 2

187 - 12

4145 - 1973

62

12

10

0

2

62 - 34

132 - 74

3686 - 3062

54

12

6

0

6

54 - 42

120 - 92

3803 - 3227

49

12

5

2

5

49 - 47

103 - 105

3580 - 3577

37

12

3

3

6

37 - 59

82 - 123

3144 - 3376

22

12

1

2

9

22 - 74

49 - 151

2347 - 3649

18

12

1

1

10

18 - 78

39 - 155

1895 - 3736

Games

Punten

Teamspelers Senioren 3e klasse
Tim Emmers
Thijs v.d. Heijden
Valerie Knoop
Ankie Vermeulen
vacant
vacant
Poulestand van Derde Klasse - Derde Klasse Afdeling 3
Punten

Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden

1 BCEhv 1
2 BC TILBURG 1

77

12

10

2

0

77 - 19

161 - 56

4279 - 3275

65

12

8

3

1

65 - 31

143 - 76

4184 - 3566

3 BC HIGH SPEED 1
4 BC OSS 3

62

12

7

3

2

62 - 34

136 - 86

4217 - 3632

41

12

5

2

5

41 - 55

96 - 118

3612 - 3935

5 BC ALOUETTE 8
6 BC GELDROP 8

31

11

2

1

8

31 - 57

74 - 118

3128 - 3554

29

12

1

2

9

29 - 67

72 - 145

3476 - 4058

7 BC SHOT 5

23

11

0

3

8

23 - 65

56 - 139

2886 - 3762

Teamspelers Senioren 4e klasse
Edie Heemels
Gwen v.d. Sande
Flip Maes
Stephan van Dun
vacant
vacant

Invallers: Britt Nouwens, Mieke van Doorneveld en Jaap de Brouwer
Poulestand van Vierde Klasse - Vierde Klasse Afdeling 2
Punten

Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden

Games

Punten

1 BCH 6
2 BC OIRSCHOT 2

73

12

10

2

0

73 - 23

152 - 59

4063 - 2965

65

12

8

3

1

65 - 31

137 - 74

3865 - 3318

3 BBV 4
4 BC TILBURG 2

60

12

8

2

2

60 - 36

126 - 77

3776 - 3208

51

12

4

2

6

51 - 45

110 - 98

3527 - 3379

5 BC OOSTERHOUT 5
6 TFS '57 8

39

12

3

2

7

39 - 57

88 - 118

3258 - 3529

38

12

3

1

8

38 - 58

83 - 127

3369 - 3812

7 BC SHOT 6

10

12

0

0

12

10 - 86

26 - 169

2239 - 3886
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Teamspelers Midweekcompetitie
Hanneke Keijzers - de Ridder Hugo Rijhiner
Mieke van Doorneveld

Jaap de Brouwer

Esther van den Hurk

Henri de Brouwer

Wouter Overmars

Nico Meurders (res.)

Poulestand van 4e klasse - poule 3 4e klas
Punten

Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden

Games

Punten

1 BC BAVEL 3
2 BC REESHOF 1

68

12

11

1

0

68 - 28

142 - 68

3941 - 3286

54

11

8

1

2

54 - 34

117 - 78

3552 - 3229

3 BCO 2
4 BC DRUNEN 2

48

12

3

5

4

48 - 48

106 - 109

3748 - 3751

46

12

5

1

6

46 - 50

98 - 112

3512 - 3792

5 BC GILZE 3
6 BCT 1

44

12

3

2

7

44 - 52

98 - 103

3443 - 3333

41

12

2

4

6

41 - 55

94 - 122

3615 - 3831

7 BC GOIRLE 3

27

11

1

2

8

27 - 61

69 - 132

3219 - 3808

Alle wedstrijduitslagen en competitie (tussen)standen zijn te volgen via de site www.toernooi.nl
ga dan naar:
- Regio Noord Brabant Jeugd Competitie 2015-2016
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=81F8133E-010F-469D-B29E-6751FF648293
- Regio Noord Brabant Senioren Competitie 2015-2016
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=7F4FDB16-6305-474A-BB0AC5D5FB096B4C
- Regio Noord Brabant Midweekcompetitie
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=C8827986-7E42-4FC4-B1C7-16C4FE79A757
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