Jaarverslag 2017 van het secretariaat van BV Doesburg
Ledenaantallen
Na de zomervakantie van 2017 is er een kleine daling in het ledenaantal geweest. Daarna
zijn er ongeveer een evenredig aantal aanmeldingen als opzeggingen geweest waardoor het
ledenaantal heel 2017 rond de 78 leden is geweest.
Even een kort overzichtje voor alle leden:
Datum
Leden
Waarvan jeugd
Datum
Leden
Waarvan jeugd
Jan 2018
77
16
Feb 2014
123
34
Feb 2017
82
12
Mei 2013
144
38
Jan 2016
88
16
Jan 2012
165
40
Jan 2015
108
23
Maart 2011
169
48
Ledenwerving
We hebben dit jaar verschillende acties ondernomen om leden te werven.
- Statushouders (vluchtelingen): opkomst 5 a 6 mannen en een vrouw. 1 lid geworden.
- Plusfit (revalidatieclub): opkomst ongeveer 7 mensen. Niemand lid geworden.
- Sjors Sportief voor basisschoolleerlingen: opkomst 16 kinderen. 4 lid geworden
- Probeer badminton.nu: Opgave 1 kind, 9 volwassenen. 1 kind lid geworden
- AH sportactie. Geen opkomst
- Nationale sportweek. Geen opkomst
- Clinics voor scholen gegeven door Roy Bean.
Uitslag competitie 2016-2017 en 2017-2018
Zie verslag TC.
Opstartcompetitie jeugd
We hebben in het inschrijfformulier aangegeven dat we verwachten dat de kinderen hier aan
deel gaan nemen.
Het team begon moeizaam, maar ze gaan steeds beter spelen. We gaan de ouders een
lijnencursus geven.Jan Maarten gaat een spelregelboekje maken voor de ouders.
Trainen eind zomervakantie 2017
Na de zomervakantie hebben we tot aan de herfstvakantie de dinsdagavond ook de zaal
gehuurd. Dit omdat de competitie al weer snel begon en dat we er weer “in kunnen komen”.
Opkomst ongeveer 10 personen. We wilden dit graag verlengen tot aan kerstmis, maar dat
was niet mogelijk omdat de korfbal de zaal had gehuurd.
Trainers
De trainingen werden ook dit jaar verzorgd door Rudy en Jan-Maarten. Rudy is per 1 juni
2017 gestopt, waardoor alle trainingen nu verzorgd worden door Jan-Maarten.
Labelbord
De regels omtrent afhangen zijn aangepast. We hebben een klacht binnengekregen over
onsportief gedrag a.d.v. het labelbord. Hierdoor zijn we na gaan denken over hoe het anders
kan. Ook omdat er nu minder leden vrij komen spelen, is het goed om rekening met elkaar te
houden, zodat men niet een half uur aan de kant zit. De vernieuwde regels hangen op het
labelbord.
Uitwisseling
Donderdag 1 maart hebben we de eerste uitwisseling met Giesbeek (10 leden) en
Rijnwaarden (8 leden) gehouden in de vorm van een labelkluts. We hadden Dieren ook
uitgenodigd, maar daar kregen we geen respons van. Het was een zeer geslaagde avond.
Zeker voor herhaling vatbaar.

Clubkampioenschappen 2018
In mei willen we de clubkampioenschappen houden met evt. een barbecue/buffet erbij i.v.m.
ons 45-jarig bestaan.
Kantine
De kantine werd tot de zomervakantie gerund door Martin Meurkes. Gesprekken gevoerd
met het bestuur van het zwembad hoe het nu verder moet met de kantine. We willen zelf niet
om toerbeurt achter de bar staan. Na de zomervakantie heeft het bestuur van het zwembad
mensen aangeleverd voor de kantine.

