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Van de voorzitter. 

Dit seizoen komen wij maar met 1 
team uit in de competitie: Doesburg 1  

Dit team speelt in de 9e divisie . Je 
kunt het volgen via onze website : 
competitie, team 1 

Voor de jeugd speelt 1 team mee in 
de U16, Je kunt het volgen via 
onze website : competitie  jeugd 
1 

We zijn weer gestart, er staat weer 

een nieuw seizoen voor onze deur. 

Nieuw seizoen, nieuwe kansen, ook 

voor onze vereniging. E  die zullen 

zich voor moeten doen, we hebben 

wat uitdagingen. Allereerst het aan-

tal leden. Er lijkt een lichte stijging 

waarneembaar te zijn, zeker bij de 

jeugd, maar het moet nog beter. Op 

dit moment loopt de actie probeer-

badminton.nu. de eerste inschrijvin-

gen zijn binnen. Maar daarmee al-

leen redden we het niet. Ik heb al 

eerder gezegd, als iedereen nu eens 

kon zorgen voor één extra lid, dan 

zijn we zomaar twee keer zo groot. 

Eenvoudige rekensom toch? 

Zo op het eind van de vakantie wer-

den we tijdens het lezen van de krant 

ook verrast door het besluit van het 

college van burgemeester en wet-

houders om de raad voor te stellen 

de huidige sporthal te vervangen 

door een nieuwe sporthal, ook op 

Beinum. We weten verder nog hele-

maal niets, maar gaan het uiteraard 

met belangstelling volgen.  

Ongetwijfeld dienen zich in het ver-

loop van het seizoen ook andere uit-

dagingen en kansen aan, maar dat 

komt vanzelf op ons allen af, Voor nu 

wens ik jullie dit seizoen heel veel 

speelplezier, veel gezondheid en suc-

ces. 

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
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/draw?id=ABF03A3C-CE2C-4530-AA7D-00BC39E796EB&draw=7


De jeugd heeft op 7 september een superleuk 
jeugduitje gehad. We zijn met bijna alle kin-
deren naar de Spelerij / Uitvinderij in Dieren 
geweest. 
  
De Spelerij is een bijzondere speeltuin. Eigenlijk 
is het meer een doe-, samenwerk- en verwon-
dertuin waar je, samen met anderen, de meest 
fantasievolle toestellen bedient en in beweging 
brengt. 
Je kunt hier klauteren, roetsjen, rennen en ra-
votten; dus lekker spelen. 

Jeugd 

 

  
De Uitvinderij is eigenlijk een enorme werk-
plaats. Hier maak je je eigen kunstwerk van 
hout, metaal, plexiglas of piepschuim, of van 
al die materialen samen. Dat doe je met be-
hulp van echte gereedschappen en machi-
nes. 
Alles werd van tevoren goed uitgelegd door 
de medewerkers en ook liepen zij en wij con-
stant rond om te helpen waar nodig. 
  
We hebben onze lunch verzorgd door zelf 
brood te bakken! 
  
Dit gaan we vaker doen! 





Op vrijdagavond 8 november organiseren we weer een 
OUDER-JUNIOR TOERNOOI. 
  
Jeugdleden kunnen zich inschrijven met hun vader, moe-
der of verzorger. Kan jouw vader/moeder/verzorger niet 
spelen? Dan mag jouw oom/tante, opa/oma, buur-
man/buurvrouw of andere kennis voor deze avond na-
tuurlijk jouw “ouder” zijn. 
Seniorleden kunnen zich met hun zoon of dochter in-
schrijven. Kan jouw zoon/dochter niet meespelen of heb 
je geen kinderen? Dan mag je ook spelen met iemand 
anders, bijv. een neefje of een buurmeisje. 
  

Het is een gezelligheidstoernooi; het gaat niet om 
de prijzen, maar je strijdt natuurlijk wel om de eer. 
Dus schrijf je snel in! 
  
Begintijd: 19.00 uur – graag 15 minuten voor begin 
aanwezig zijn. 
Eindtijd : Ongeveer 21.00 uur 
Inschrijven kan door gewoon even een mailtje te 
sturen naar jeugdcie@bvdoesburg.nl en door te ge-
ven met wie je speelt. Dit kan tot en met 1 novem-
ber. 

  
Hopelijk allemaal tot 8 november! 

Gastheer/ gastvrouw. 

Op elke speelavond zal er een gastvrouw - gastheer aan-

wezig zijn. 

* Zij/hij is het eerste aanspreekpunt voor belangstellen-

den en nieuwe leden. Helpt hen aan spelmateriaal (als ze 

het zelf niet hebben) en zorgt ervoor dat zij zich welkom 

voelen en een plezierige avond hebben. 

Aan het eind van de avond even informeren hoe het ging 

en of het een  vervolg krijgt, hoort er ook bij. 

 

* Een goede gastheer/vrouw zorgt ervoor dat 

niet alleen nieuwe leden zich thuis voelen, maar 

(net zo als thuis op een feestje)  dat de avond  

leuk en gezellig is voor iedereen die komt spelen. 

Bij incidenten neemt  de gastvrouw/heer initia-

tief om te doen wat mogelijk is. Na afloop  infor-

meert zij/hij het bestuur.  

mailto:jeugdcie@bvdoesburg.nl


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 gebrui-

ker 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 beginnen met een 

proefperiode van een 

halfjaar.  Te starten in oktober 2019. 

Op de ALV van maart 2020 kunnen de leden een 

besluit nemen over invoering van een strippen-

kaart. 

Gezelligheidsavond 

Op 14 november is er weer een gezelligheidsavond gecombi-

neerd met een pub quiz . We spelen eerst een labelkluts tot 

circa 21.uur 20  en gaan zo’n 20 minuten later door met de 

quiz. Dit is net als de vorige keer in de kantine.  De Recom 

zorgt  weer voor de hapjes !  

De labelkluts bestaat uit korte wedstrijdjes van ongeveer 15 

min.  Steeds met  en tegen andere spelers.   

We spelen voor de gezelligheid er worden geen 

standen bijgehouden.  Beginners kunnen ge-

woon meedoen.    

Aanvang : 20.00 uur  

Datum :    14 november 

Deelname is gratis. 



 

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  
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SECRETARIAAT BV-DOESBURG:  
Fred Mossink  

secretaris@bvdoesburg.nl 

 

 

Vrijwilligersdag 

2003 

Meinerswijk. De 

galloway runde-

ren en koniks 

paarden grazen 

onbekommerd... 
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