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Van de voorzitter. 

Het is zover.  

Nadat wij op 14 maart voor het laatst konden bad-

mintonnen ziet het er naar uit dat we weer voor-

zichtig gaan opstarten. Ik zeg dat wel met enig voor-

behoud, want het virus lijkt weer hier en daar be-

hoorlijk de kop op te steken. Als we starten zullen 

we dat dan ook met de nodige voorzichtigheid doen. 

Zo zijn er maatregelen die verplicht zijn, en maatre-

gelen die aanbevolen worden.  

Wat kom je tegen en wat wordt er van je verwacht 

als je komt spelen? voor alles geldt: gezond verstand 

gebruiken staat voorop; 

heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de 

volgende (ook milde!) symptomen hebt 

neusverkoudheid, 

hoesten, 

benauwdheid 

koorts; 

ga direct naar huis wanneer er tijdens de sport-

activiteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, 

loopneus, 

niezen, 

keelpijn, 

(licht) hoesten, 

benauwdheid, 

verhoging 

koorts en/of plotseling verlies van 

reuk of smaak: 

dit geldt voor iedereen, wees kritisch naar je-

zelf en breng anderen niet in gevaar 

houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar 

of ouder (uitzondering tijdens het spor-

ten); 

was vaak je handen met water en zeep, 

juist ook voor en na bezoek sport-

locatie; 

schud geen handen 

Er is een gastheer/vrouw / corona-

coördinator waarvan, hij/zij is her-

kenbaar aanwezig  

We volgen de aanwijzingen vwb het 

gebruik van kleedkamers en dou-

ches 

Bij aankomst en voor het speelmoment, 

en dus voordat shuttles worden 

aangeraakt, desinfecteren spelers 

hun handen 

Nieuwe shuttles worden per koker ge-

pakt. Shuttles die over blijven in de 

koker worden bewaard en de ko-

ker wordt gemerkt tot de volgende 

speeldag 

Shuttles (en eventuele overige materia-

len) worden zo min mogelijk met 

de hand aangeraakt, gebruik zo 

veel als mogelijk het racket hier-

voor 

Bij aankomst registreer je je op de pre-

sentielijst. Deze kan worden ge-

bruikt voor eventueel bron- en 

contactonderzoek. De gegevens 

worden 4 weken bewaard; 

 

Dan het belangrijkste, we gaan zoals het er 

nu naar uitziet op 20 augustus starten. Dan 

moet er nog veel gebeuren. Een aantal men-

sen hebben zich aangemeld als gastheer/

gastvrouw. We gaan deze mensen benade-

ren of zij ingeroosterd kunnen worden, want 

het gastheerschap wordt wat minder vrijblij-

vend met de coronaregels. Ook het shuttle-

beheer krijgt een andere dimensie. 

http://bvdoesburg.nl/nieuws/


Hoe de gang van zaken in kleedkamer, douche en kantine 

zal zijn is op dit moment nog niet duidelijk. We proberen 

daar zo spoedig mogelijk duidelijkheid over te krijgen.  

 

En dan de rest van het seizoen. Allereerst de uitgestelde 

ALV. Normaliter valt een ALV uiteen in twee delen, nl de 

verantwoording van het afgelopen jaar en het vaststellen 

van de (bestuurlijke en financiële) kaders voor het komen-

de jaar. Het eerste deel is gebeurd. Jullie hebben allemaal 

via mail bericht gekregen waar de financiële verantwoor-

ding en de verantwoording van de diverse commissie en 

het dagelijks bestuur te vinden was, jullie zijn uitgenodigd 

te reageren en daarmee is het afgelopen jaar (2019 dus) 

afgerond. Dit komt ook niet op de agenda.  

Op 17 september willen we een mini-ALV houden, vooraf-

gaand aan de speelavond. Hier willen we kort de doorkijk 

geven naar het laatste deel van het jaar, en met elkaar een 

aantal zaken de revue laten passeren. Er zullen in principe 

geen bestuurswisselingen zijn, die schuiven we door naar 

de ALV van maart 2021. Dan komt in elk geval de voor-

zittersfunctie definitief vacant, ik ben dan na 19 jaar 

(structureel en interim) niet meer bereid deze functie te 

vervullen. Ik zal mogelijke kandidaten met plezier inwer-

ken, wil eventueel nog wel een taak vervullen maar ik voel 

dat het bij mij een beetje op is en dat het voor de vereni-

ging erg goed zou zijn om nieuw bloed in het bestuur te 

Vervolg 

 

krijgen. Maar dat pas in maart 2021. 

We hebben dit jaar allen jeugd in de competitie, dus 

de donderdagavond is volledig beschikbaar. Gebruik 

dat ook, ruimte genoeg, zoveel dat er zelfs plaats is 

voor wat nieuwe leden. Of oud-leden dit toch het spel-

letje erg leuk vinden. En, het is al eerder gezegd, als 

we allemaal zorgen voor één nieuw lid dan is de ver-

eniging straks twee keer zo groot. Dat is niet het doel, 

maar eigenlijk zou de vereniging toch 25% meer leden 

moeten hebben dan nu het geval is.  

Als we straks weer gaan spelen, denk eraan, er is 5 

maanden niet gespeeld, bouw het rustig op en voor-

kom blessures.  

Voor nu hoop ik dat we elkaar op 20 augustus in de 

zaal zien, allemaal gezond en wel, en dat, ondanks wat 

beperkingen, het spelen ons weer veel vreugde zal 

geven.  

 

Hein den Hartog 

voorzitter 

   
  
 

Gepland :  gezelligheidsavond in september. Datum volgt nog. 
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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 

 

 

Volgende uitgave :   z.s.m. 

kasteel Warmelo en de zandsculpturen  

Fijne vakantie ondanks alles, en tot 20 augustus 
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