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Badminton Vereniging Doesburg
Van de voorzitter

2016 in zicht!
Interessante informatie:
 7 januari oliebollenmix
 12 maart mosterdstadtoernooi
 30 maart Alg. Leden Vergadering
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Volg ons ook op Facebook

Het is weer december, de laatste maand
van het jaar. Daarmee is dit ook de laatste nieuwsbrief van dit jaar, vol met leuke en ook meer serieuze wetenswaardigheden over onze vereniging.
Terugkijkend moeten we helaas constateren dat 2015 geen topjaar is geweest.
Het ledenaantal is verder teruggelopen,
in de competitie zijn we een kleine speler geworden. Deels een gevolg van wat
we blijkbaar in deze tijd ondergaan, nl.
individualisering, het wegebben van het
verenigingsgevoel, maar ook de hele
gang van zaken rondom de vrijdagavond
heeft ons geen goed gedaan. Het stoppen met de vrijdagavond heeft ons
meer leden gekost dan dat er leden gereageerd hebben op onze uitvraag.
We vragen tegenwoordig actief na
waarom leden gestopt zijn. We doen dat
niet meer zelf, de bond faciliteert ons
daarin en geeft ons relevante informatie. Eén van de meest genoemde oorzaken was blessureleed, gevolgd door verhuizingen, andere interesses, geen belangstelling/uitdaging meer, het ontbreken van gezelligheid/verenigingsgevoel
en de eerdergenoemde vrijdagavond.
Ook werd een enkele keer genoemd het
fenomeen training (te moeilijk, geen
uitdaging) en ook het bestuur (te lang
dezelfde personen) ontkwam niet als
reden van opzegging.

Nu willen we graag overal wat aan
doen, maar dat begint volgens mij bij
een uitwisseling van gedachten. De
laatste ALV blonk niet uit door opkomst, maar leverde met de enkele
aanwezigen wel een goed gesprek op.
We hebben gelukkig nog steeds een
redelijk aantal prima gemotiveerde
vrijwilligers, maar structurele functies
beginnen toch een probleem te worden. Ik ben al een aantal jaren interim
voorzitter, met de motivatie dat ik een
goed team niet in de steek laat. Maar
ook dat team begint te haperen, Angelique, al een jaar niet meer actief spelend, stopt met het secretariaat. Penningmeester en voorzitter recreantencie zitten inmiddels redelijk richting de
20 jaar in hun functie. Je hoeft geen
doemdenker te zijn om dit als een risico te bestempelen.
Het wordt dus tijd om het anders te
gaan doen, Koning Willem Alexander
zag het in 2013 al aankomen, meer
participatie van een ieder in de taken
van de vereniging. Daartoe hebben we
naast de bestaande vrijwilligers ook
meedenkers, bestuurders, en klankborden nodig. Ik daag jullie uit om daar
eens actief mee aan de slag te gaan,
zodat ook de BV Doesburg straks met
nieuw elan en een frisse spirit gecombineerd met de aanwezige ervaring,
klaar is voor de toekomst. Daarmee
versterken we ons verenigingsgevoel
en kunnen we met z'n allen lekker badmintonnen in een leuke omgeving.
Ik wens jullie heel fijne feestdagen en
een gelukkig, gezond en sportief 2016
toe.
Hein den Hartog
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Nieuwjaarsreceptie—Oliebollenmix

Nieuwsbrief

Stand in de competitie

Op donderdag 7 januari houden wij weer onze
traditionele oliebollenmix, aanvang 20.00 uur, voor
alle senioren en de wat oudere jeugd. Neem gerust
een introduce mee ! Je speelt korte partijtjes tegen
steeds andere spelers.

Team 1 3e klasse : 2e uit 8 , 9 punten verschil

Onder het genot van een oliebol en een hapje is er
na afloop in de kantine gelegenheid elkaar nieuwjaar te wensen.

Jeugd 1 U17

Always be a beginner
Jij weet vast nog wel hoe jij met Badminton begon.
Jij was enthousiast, wilde het liefst de hele avond
op het badmintonveld doorbrengen om te trainen
en bracht de rest van de tijd door met het spelen
van wedstrijden. Tot dat ene moment. Het moment
waarop het lijkt alsof je de man met de hamer bent
tegengekomen. Jouw belangrijkste energiebron,
jouw enthousiasme, ben je verloren. Elke training
lijkt op de ander, het plezier is verloren en je kunt je
niet meer opladen voor de wedstrijd…
Time-out!
Het Boeddhisme kent dit gevoel en zij zouden zeggen dat jij de Beginner’s Mind bent verloren. Beginner’s Mind is de beleving van iemand die een activiteit voor het eerst doet, met een open blik én met
een lege blik. En juist deze lege blik maakt het verschil.
‘The most important thing is not to be dualistic.’
Mensen hebben een onhebbelijke eigenschap.
Wanneer wij een activiteit uitvoeren voor één,
twee, of drie jaar en meer, verliezen wij vaak de
interesse voor de activiteit. Wij gaan de activiteit
beoordelen en geven er een waarde aan: ‘het is
goed, het is fout’, etc. Door deze gewoonte verliezen wij echter onze Beginner’s Mind. In plaats van
de activiteit te beleven, gaan wij het beoordelen. En
met een slechte beoordeling, vervalt onze interesse
in de activiteit.

Team 2 5e klasse : 6e uit 8
Recr 1 y klasse : 2e uit 6 , 1 punt verschil
Recr 2 z klasse : 3e uit 4
: 4e uit 5

‘The real secret of the arts: always be a beginner.’
Als wij deze mindset verliezen, verliezen wij ook onze eigen leefregels. Wanneer wij naar iets verlangen,
zal je merken dat jij je eigen leefregels gaat schenden: geen chips meer eten, op tijd naar bed, op tijd
uit bed, enzovoort. Als jij jouw Beginner’s Mind behoudt, zul je merken dat jouw leefregels zichzelf behouden.
In de Beginner’s Mind zal de gedachte ‘ik heb dit bereikt’ niet voorkomen. Al onze gedachten die op onszelf zijn gericht, beperken deze Mindset. Pas als wij
niet aan prestaties denken of niet aan onszelf denken, zijn wij weer echte beginners. Vanaf dat moment kunnen wij pas echt weer leren.
Het belangrijkste is dus dat je weer met een lege blik
naar Badminton leert te kijken. Wees niet dualistisch
en beoordeel de activiteit niet, maar zorg dat je weer
een beginner wordt. Probeer bewust te worden van
jouw gedachten. Zijn deze op jezelf gericht? Dan
gaat dit ten koste van jouw Beginner’s Mind.
Misschien vind jij hierdoor wel jouw enthousiasme terug of
kun je die behouden. Want niets kost meer energie dan het
uitvoeren van een activiteit waarvan jij jouw enthousiasme
bent verloren.
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Herinner je dit nog ……..

2010 Clubkleding !
De linker is het geworden en is
het NOG STEEDS !!.

MEER WETEN OVER JE VERENIGING ?
KIJK DAN REGELMATIG OP DE SITE BVDOESBURG.NL

Grote Clubactie

Is de opbrengst . Her mee gaan we leuke
dingen doen voor de jeugd.

Uit het
Archief

NIEUWSBRIEF
VAN DE

BADMINTON VERENIGING
DOESBURG

Penningmeester Contributiezaken en ledenadministratie:
(aanmelden en opzeggen)
Bert Meijerink Tel: 474869
Hermaat 129
6983 AH Doesburg
ledenadministratie@bvdoesburg.nl

SECRETARIAAT BV-DOESBURG:
Angelique Bosch-Koman
Richtersakker 11
6983 HC Doesburg

Opzeggen uitsluitend schriftelijk, opzegtermijn 2 maan-

Telf : 0313-48484031
secretaris@bvdoesburg.nl

Competitieleider:

den

Rien van Ittersum Tel: 0653711243

BADMINTON
MEER DAN EEN SLAG IN DE LUCHT

BEZOEK REGELMATIG ONZE WEBPAGINA
http://bvdoesburg.nl/

Volgende uitgave : Februari
Met o.a. Clubkampioenschappen en de
Algemene Leden Vergadering

ADVERTENTIE
EXCEL Expert nodig?
Heeft u problemen met Excel of wilt u uw administratie automatiseren? Ik kan u
helpen veel werk én tijd én geld te besparen.
Dure aanschaf van standaard software is niet altijd nodig. Ik lever maatwerk oplossingen voor een hele redelijke prijs.
Ook kunt u bij mij terecht voor korte maar intensieve (1 op 1) trainingen. Ik kan u in korte tijd veel leren over Excel!
EXCEL and SERVICES, Uw Excel expert.
Voor info: www.excelandservices.nl
PETTIGE KERSTDAGEN—GELUKKIG NIEUWJAAR EN EEN GEZOND EN SPORTIEF 2016.

