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Van de voorzitter. 

Tussenstand  21 dec. : Doesburg 1 , 
9e divisie . 3e   met 1 punt achter  nr. 
2  maar die heeft al  1 wedstrijd 
meer gespeeld. Volg het  via onze 
website : competitie, team 1 

Voor de jeugd team :U16,   7e ( laat-
ste )  Volg het  via onze website : 
competitie  jeugd 1 

Gelukkig Nieuwjaar. Dat wensen wij 

elkaar hopelijk op 2 januari, de 

vroegst mogelijkste datum voor onze 

traditionele oliebollenmix. De mees-

ten hebben voor die tijd heerlijk vrij, 

alhoewel onze toch wel vergrijzende 

vereniging steeds meer leden telt die 

genieten van het niet meer hoeven 

werken. Gelukkig blijven de meesten 

wel actief, en ik heb op de kennisma-

kingsmakingsbijeenkomst voor nieu-

we inwoners van Doesburg ook echt 

kunnen waarmaken dat onze sport 

geschikt is voor mensen van 8 tot 80 

jaar. Wij hebben het bewezen, we 

hebben beide leeftijden in onze ver-

eniging.  

Hoe gaat het met de vereniging, en 

wat gaan we volgend jaar doen om 

weer boven de 100 leden te komen? 

Dat is op dit moment, samen met de 

opgave om de zaak lekker draaiend 

te houden, het belangrijkste item 

voor het bestuur. Commissieleden, 

bestuursleden, het wordt een schaars 

goed. Wat wel positief is, is dat er 

een groep mensen is waar we eigen-

lijk bijna altijd een beroep op kunnen 

doen. Dat is ook een groot goed, het 

betekent voor het bestuur wellicht 

een iets andere aanvliegroute om 

doelen te bereiken. Ik hoop van harte 

dat die groep constant blijft of zich 

zelfs wat uitbreidt. Vele handen ma-

ken immers licht werk. 

Voor nu wens ik jullie alvast heel fijne 

kerstdagen, een mooie jaarwisseling 

en een uitermate goed begin van een 

nieuw decennium. Tot 2-1-2020. 

 

Hein den Hartog 

Nog steeds voorzitter 

Competitie 

http://bvdoesburg.nl/nieuws/
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/drawmatches.aspx?id=B1F5395A-F758-4FDA-91AF-5B782E68ACC7&draw=145
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/draw?id=ABF03A3C-CE2C-4530-AA7D-00BC39E796EB&draw=7


 1) 
We zoeken een nieuwe toernooileider voor 
het Mosterdstad toernooi! 
  
René heeft aangegeven dat hij het te druk krijgt 
met zijn werkzaamheden en te weinig tijd heeft 
om alles rond het toernooi te organiseren. 
De toernooicommissie; heeft besloten het toer-
nooi gewoon door te laten gaan, dus 14 maart 
wordt het jeugdtoernooi gewoon gespeeld. Jan-
Maarten zal deze editie waarnemen. 
René zal wel hand en spandiensten blijven doen 
voor en tijdens het toernooi. 
  
De toernooileider zorgt (samen met de overige 
leden) o.a. voor: 

·        Aanmaken en online zetten van 
het toernooi op ‘Toernooi.nl’ 
·        Oud deelnemers uitnodigen via de 
mail. 
·        Wekelijks de inschrijvingen 
‘binnenhalen’. Dit gaat met 1 druk op 
de knop. 
·        Shuttles regelen, Fysio, tellers, wis-
selgeld etc. 
·        Loting verzorgen 
·        Samen met andere commissiele-
den achter de wedstrijdtafel plaats ne-
men. 

  
Indien u dit leuk lijkt zullen wij u goed begelei-

Jeugd 

 

den en precies uitleggen hoe e.e.a. werkt. 
  
 

 
 Alle hulp is welkom! 
  
Heeft u vragen of wilt u zich voor één van 
beide ‘vacatures’ opgeven: 
René: 06-30344908 of Jan-Maarten: 06-
50900607 of via 
mail: mosterdstad@bvdoesburg.nl 
  
2) 
Ouder-Junior toernooi: 
  
Vrijdag 1 november hielden we weer het 
traditionele Ouder-Junior toernooi. 
Het was weer een succes. 10 teams deden 
mee. Senna en zijn vader zijn deelnemers 
van Probeer badminton.nu en hoorden de 
avond ervoor van het toernooi en besloten 
mee te doen. Top! 
Inge en Dick waren dit jaar de winnaars! Ge-

feliciteerd. Senna en Ron werden gelijk 3e, 

goed gedaan. 



3) 
Clinics voor de Doesburgse schooljeugd: 
  
Onze oud trainer Roy Bean gaat weer clinics verzor-
gen voor alle groepen 6,7 en 8. 
Dit jaar doen alle 3 de basisscholen mee! Vrijdag-
ochtenden 10, 17 en 24 januari zullen de clinics 
worden gegeven. 
Doesburg Beweegt is weer bereid om een deel van 
de kosten te betalen. Zij zijn uitvoerder van het 
Doesburgse sportstimuleringsbeleid en organiseert 
tal van activiteiten. 
  
Na afloop willen we een Ouder-Kind toernooi gaan 
houden met de deelnemende kinderen. Dit staat 
gepland op zondag 23 februari. We hopen op een 
grote deelname! 
De jeugdcommissie krijgt hierbij hulp van Doesburg 
Beweegt. 

  
4) 
Opbrengst Grote Clubactie: 
  
Dit jaar hebben onze kinderen (en Mar-
greet!) weer veel loten verkocht! 
De opbrengst voor onze vereniging 
is € 270,40! De jeugdcommissie kan hier-
door weer leuke dingen voor de jeugd orga-
niseren, zoals het jaarlijkse jeugduitje! 
Britt had de meeste loten verkocht: 20 
stuks! Beide Lana’s hadden elk 15 loten ver-
kocht. Goed gedaan meiden! Alle 3 hebben 
een bioskoopbon ontvangen. (Lana Kleinen-
dorst krijgt deze nog!) Gefeliciteerd meiden! 
Wij danken alle kinderen voor hun inzet! 
  
De jeugdcommissie. 
  
  



 

Nieuws vanuit de Jeugdcommissie 

Zoals jullie weten organiseert de jeugdcommissie 
van de BV Doesburg altijd in maart haar jaarlijks 
Mosterdstad Jeugdtoernooi.  
Voor een goed verloop van dit toernooi, hebben 
wij jullie hulp hard nodig. 
Voor de eerste partijen hebben wij in ieder geval 6
-8 tellers nodig.  
Helpen jullie ons? 
In januari krijgen jullie hierover nog een aparte 
mail, maar voor nu vragen wij aan jullie om alvast 
de dag en datum, Zaterdag 15 maart, vast te 
zetten in jullie agenda om te helpen met tellen van 
de partijen. 

 
Op zaterdag 21 december werd in sporthal De 
Muizenberg in Didam hun jaarlijks jeugdtoernooi 
gespeeld. Vanuit onze jeugd deden Daphne en 
Linda Jansen mee. Linda heeft daar een tweede 
prijs gewonnen in de meisjes enkel  
U 11.  Goed gedaan Linda en de felicitaties na-

mens de jeugdcommissie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De jeugdcommissie wenst jullie allen mooie en 
gezellige Kerstdagen en een sportief en gezond 



Invoering strippenkaart    BV Doesburg 

Aanleiding 

BV Doesburg streeft naar een groter aantal (nieuwe 

en jongere) leden, maar ook om op de speelavon-

den en ochtenden meer mensen te trekken.  In de 

huidige reglementen staat dat de  speelmomenten 

alleen toegankelijk voor leden. Geïnteresseerden in 

badminton kunnen een aantal keren komen 

‘proefspelen’.  Daarna wordt hen gevraagd om wel/

niet lid te worden. 

Met onze huidige reglement wordt een groep spe-

lers niet bereikt,  namelijk de (oud)spelers die geen 

aspirant lid zijn, af – en toe willen spelen, maar niet 

lid willen worden. Bijvoorbeeld omdat ze daar niet 

vaak genoeg voor kunnen komen en of geen lid 

willen worden van de Bond. 

Voor deze groep introduceren we een strippen-

kaart. 

Wat is een strippenkaart ? 

Bovengenoemde spelersgroep krijgen de moge-

lijkheid om vooraf een aantal speelavonden en/

of ochtenden te kopen.  Deze kaart wordt 

(digitaal) ‘afgestempeld’ na een bezoek. Zodra de 

kaart is gebruikt (vol is)  kan een nieuwe worden 

aangeschaft. 

Het aantal opvolgende strippenkaarten is maxi-

maal 2 in een seizoen. Bij 

een frequenter gebruik 

wordt aan de gebruiker 

gevraagd lid te worden. 

Bijhouden / administratie 

De kaarten kunnen worden gekocht via aan-

melding bij  de ledenadministratie, door 

het overmaken van het verschuldigde be-

drag.  

Er wordt een speciale app-groep gemaakt 

waarin de strippenkaarthouders worden 

toegevoegd als de betaling binnen is. 

De strippenkaart-koper wordt gevraagd om bij 

elk speelmoment dit te melden via de app-

groep.   

Het secretariaat / bestuur houdt het verbruik 

van de strippenkaart bij.  

Proefperiode 

We  zijn  in oktober een proefperiode van een 

halfjaar gestart.   

Op de ALV van maart 2020 kunnen de leden een 

besluit nemen over invoering van een strippen-

kaart. 

HIJ  IS  BESCHIKBAAR ! 

Gezelligheidsavond 

Donderdag 2 januari—sporthal Beumerskamp - 

aanvang : 20.00 uur.  

Voor alle senioren en de wat oudere jeugd.  

Korte wedstrijdjes steeds met en tegen andere 

deelnemers.  

Na afloop gelegenheid tot gezellig samen zijn in 

de kantine onder het genot van een olie-bol en 

hapjes.  

   

Neem een introducee mee !!!! Je partner , vriend 

(in), kennis , familie etc.  

Ze zijn van harte welkom !  

  

Nieuwjaarsreceptie Oliebol-

lenmix  



Nieuwjaarsreceptie  donderdag  2 januari  !! 

Kantine  Beumerskamp 

Uit de oude doos  





 

BEZOEK REGELMATIG ONZE WEBPAGINA 

http://bvdoesburg.nl/ 

Penningmeester Contributiezaken en leden-
administratie: 

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

Opzeggen uitsluitend schriftelijk, opzegtermijn 2 maan-

den 

 

Competitieleider: 

Rien van Ittersum Tel: 0653711243  

 

 

 

 

BADMINTON VERENIGING 
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SECRETARIAAT BV-DOESBURG:  
Fred Mossink  

secretaris@bvdoesburg.nl 

Namens de redactie  en de BV Doesburg   
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