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Op woensdag 30 maart is er weer een ALV.
Locatie : Buurtacademie Doesburg De Linie 4 . Aanvang 20.00 uur.
Van de redactie :
In de aanloop naar de ALV stelden we 5 vragen aan voorzitter en secretaris, Hein den Hartog en
Angelique Bosch-Koman

Waarom stoppen jullie als secretaris en voorzitter?
Angelique: Ik stop als secretaris niet omdat ik het niet leuk vindt maar ten eerste: puur omdat ik net
als Hein vindt dat bestuursfuncties moeten rouleren zodat je regelmatig een “frisse” wind door het
bestuur hebt. Ten tweede; ben ik al ruim 1 jaar niet meer aan badmintonnen en ben ook geen lid
meer van de vereniging en de derde voor mij zeker de belangrijkste reden is dat bij mijn privéleven
echt mijn prioriteiten liggen en ik er niet aan toe kom om nog regelmatig in de hal te en daar hoort
een bestuurslid wel regelmatig te vinden te zijn voor contact met de leden anders kun je een
bestuursfunctie mijns inziens niet goed uitvoeren en ik wil geen dingen “half” doen.
Hein: Het is mooi geweest. Ik ben van mening dat juist de functie van voorzitter af en toe door een
ander moet worden opgepakt. Nieuwe blik, andere benadering, het zijn woorden die je in de
vereniging ook wel hoort, en die bij een enquête bij opzeggers ook voorkomen. Ik heb het altijd met
plezier gedaan, ga ook zeker niet verloren voor de vereniging, maar er mag een ander de
voorzittershamer hanteren.

Hoe moet het dan verder?

Hein: Voorzitter en secretaris zijn twee functies die gewoon vervuld moeten zijn. Ik ben zelf
aanhanger van het principe "vele handen maken licht werk". Deze functies zijn prima te vervullen,
maar je doet ze er niet even bij. Het woord is nu echt even aan de leden.
Angelique: ik kan me hier alleen bij aansluiten, het ledenaantal daalt maar er moeten toch echt wel
2 mensen bij ruim 80 leden te vinden zijn die deze functies willen overnemen lijkt me

Is de functie die je vervult een zware functie?
Hein: Ronduit nee, mits je een aantal zaken goed doet. Voor een deel bepaal je zelf de agenda. Eén
avond per week een uurtje wat mail beantwoorden, redelijk wat lezen, één keer in de zes weken een
bestuursvergadering van ca 2 uur, dat valt allemaal wel mee mits je proactief reageert op sommige
zaken die gebeuren, of juist niet gebeuren. Een beetje vooruit kunnen denken.
Het voorzitten van een vergadering is geen zware taak, iedereen wil het beste voor BV Doesburg, het
is meer de vraag "hoe doen we het" dan dat er zware meningsverschillen overbrugd moeten
worden. Ik streef er ook altijd naar om binnen twee uur af te ronden.
Angelique: absoluut niet, het is leuk, je bent heel betrokken bij de vereniging, je bent op de hoogte
van alle ontwikkelingen qua badminton en sporten in Doesburg, omstreken en landelijk. Notuleren
en agenda maken is ook echt niet moeilijk. Post krijg je merendeels digitaal dus kun je zo doorsturen
naar de desbetreffende personen of meenemen naar de bestuursvergadering. Kortom, gewoon leuk
om te doen.

Waar wordt het bestuur volgends jou de komende jaren mee geconfronteerd?
Hein: Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen die wil sporten lid is van een vereniging.
Daarnaast lijkt het nog minder vanzelfsprekend te worden dat leden van een vereniging iets voor die
vereniging willen doen. Voornamelijk tegen dat laatste kun je vechten, het eerste is meer een zaak
van goede promotie voor de sport en de vereniging. Daarnaast worden we wellicht ooit
geconfronteerd met financiële wijzigingen (gemeente en Badminton Nederland), en zijn zaal en
kantine ook aandachtspunten.
Angelique: ik sluit me volledig bij Hein aan

Wat als er niemand zich aanmeldt?
Angelique: ook als niemand zich aanmeldt na de ALV stop ik er echt mee, we hebben het steeds
aangegeven maar het houdt een keer op, de bal oftewel de shuttle ligt nu bij de leden: wie pakt deze
shuttles op ?
Hein: Dan hebben we als eerste een heel groot probleem bij het secretariaat. Daar worden juist de
dagelijkse zaken behartigd, daar komt de post (digitaal) binnen, daar wordt de agenda van de
vergadering gemaakt. Mijn eigen functie is wat dat betreft iets makkelijker, maar als die niet vervuld
wordt glijden we verder de afgrond in. Een levensvatbare vereniging heeft een bestuur nodig!

Je bent van harte welkom op deze ALV, maak gebruik van de mogelijkheid je zegje te doen of mee te
praten over onze toekomst..
Zie ook onze site “uitnodiging ALV”

BVDoesburg bakt
Op 10-maart was er weer een gezellige labelklutsavond waaraan 24 personen hebben deel
genomen. Deze avond werd gecombineerd met een nieuw initiatief, nl BV-Doesburg bakt. Hier aan
is door zeven personen deel genomen. Sommigen hadden meer dan 1 creatie meegenomen. Voor
de jury een moeilijke maar smakelijke opdracht het beste baksel er uit te halen.
De winnaar van het BV-Doesburg schort en de eeuwige roem is : Rene v/d Kooij.

Andere deelnemers waren Olga , Gerard/Gijs ,Margreet, Willeke, Brian en Jacques.

Mosterdstad jeugdtoernooi ,
georganiseerd door onze vereniging , jaarlijks toernooi waaraan jeugd uit de regio en daar buiten
deelneemt vond plaats op 12 maart. Het was een gezellige dag met een vol schema , goed verlopen
en op tijd afgerond.

Recreanten team 1 Poule kampioen 2016.
Op 17 maart moest ons eerste recreanten team een al 2 keer uitgestelde wedstrijd spelen tegen
Lochem. Bij een 5-3 overwinning betekent dit het kampioenschap. Na een voorsprong van 3-1 met
de singles werd het toch nog spannend. De damesdubbel werd verloren en de heren gingen gelijk
op, eerste set gewonnen en de 2e verloren. Dus een 3e set. Ook deze ging gelijk op maar werd
gelukkig met geringe voorsprong door Doesburg gewonnen. Van de mixen moest er dus 1
gewonnen worden, maar de mixen zijn met royale voorsprong door ons gewonnen. Een 1e plaats !
Gefeliciteerd Bert Meijerink , Rob vd Most, Diny Harbers, Sivert Beertema , Hennie Hutink Thea
Koeman , Jannie van Dijk, Iris Mennink.

Clubkampioenschappen
Op zaterdag 23 april houden we onze jaarlijkse clubkampioenschappen.

We starten om 9:00 uur en verwachten rond 17:00 uur de prijsuitreiking.
Voor de senioren houden we het dus weer op 1 dag. De junioren spelen hun wedstrijden op de
donderdagavonden.
Dit jaar biedt de vereniging iedere deelnemer een Lunch aan! Als het enigszins mogelijk is willen we
met z’n allen gezamenlijk lunchen.
Zie ook onze site

