
inside
out

www.bvhuizen96.nl | info@bvhuizen96.nl

Nr. 3
2014/2015





3 Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl

NameNs de redactie C o l o f o n
BV Huizen ‘96
Sportcentrum de Meent
Graaf Wichman 177, Huizen
www.bvhuizen96.nl

Dinsdag en donderdag:
Jeugd 18:00 - 20:00
Senioren 20:00 - 22:30

Voorzitter
Roel de Heij
Borneolaan 16 Huizen
035 - 5258807
voorzitter@bvhuizen96.nl

Secretariaat
Els Hautmann
Hoefblad 47 Huizen
035 - 5255928
secretariaat@bvhuizen96.nl

Penningmeester
Steef Vredeveld
penningmeester@bvhuizen96.nl

Jeugdcommissie
Irene van de Veer (vz)
Jeugdafdeling: 
06 - 43931180
jeugd@bvhuizem96.nl

Barcommissie
Ed, Fons, Peter en Yme
bar@bvhuizen96.nl

Technische Commissie
Johan Snel(vz)
Aad Noman
Eveline Wuck
Marco Krijgsman
tc@bvhuizen96.nl

Recreantencommissie
Steef Vredeveld (vz)
Koen Muilwijk
035 - 5230170
steef.vredeveld@bvhuizen96.nl

Redactiecommissie
redactie@bvhuizen96.nl
Arjan van Tuinen (vz)
Lianne Maan
Roel de Heij

Sponsoring/Advertenties
Vacature

Toch nog een derde 
clubblad. Eigenlijk had 
dit clubblad al twee 
maanden geleden klaar 
moeten zijn. Maar door 
een drukke periode, 
vooral voor mijzelf 
heeft dit clubblad veel 
te lang op zich laten 
wachten.

Ondanks de lange periode tussen boekje 2 en boekje 
3 is het boekje helaas minder gevuld dan voorgaande 
edities. Wel is dit misschien gelijk wel een bijzonder 
boekje, want het zou zomaar eens het op één na 
laatste exemplaar van dit boekje kunnen zijn. Dit 
jaar zijn we uit financieel oogpunt al over gegaan op 
uitsluitend digitale clubbladen. Komend jaar willen we 
nog een stapje verder gaan en zal het clubblad plaats 
gaan maken voor nieuwsbrieven die met regelmaat 
naar alle leden verstuurd worden.

Hoe dit er uit zal komen te zien weten wij op dit 
moment ook nog niet, maar qua design zal het 
vast helemaal goedkomen. Wij zijn namelijk blij 
komend seizoen mogen wij Irma van der Kuijl aan 
ons redactie team toevoegen. En met haar studie 
Communication and Multimedia Design moet dat 
helemaal goedkomen!

Dit clubblad aandacht voor de 
clubkampioenschappen, De jeugdafdeling en heel 
veel aandacht voor vrijwilligers!

Veel leesplezier!
Arjan
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Een sportief aanbod van Bollée:
leden genieten 

een korting van 10% 
op ons hele assortiment

’Like us’ op facebook en u ontvangt 10% korting op ons hele assortiment.  

Kom naar het Winkelcentrum Oostermeent in Huizen en bezoek onze  
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VaN de VOOrZitter
Clubgenoten,

Deze keer wil ik een paar zaken met jullie delen 
die ik als voorzitter doe voor onze vereniging en 
leden.

Wij zijn lid van het Sportplatform  Huizen. 
Het Sportplatform vertegenwoordigt de 
sportverenigingen richting de gemeente. Tevens 
delen we met elkaar onze ervaringen. In de 
laatste periode hebben we een paar belangrijke 
zaken gedaan. 

Als eerste hebben we meegedaan met het opstellen van de sportnota voor 
Gemeente Huizen; We hebben ideeën aangedragen, maar ook terugkoppeling 
mogen geven over de inhoud. Voor Gemeente Huizen staat sport hoog in het 
vaandel. Men wil zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen.

Onlangs is ook de wet aangepast op gebied van alcohol. Het is niet meer 
toegestaan om kinderen onder de 18 jaar alcohol te verstrekken. De gemeente 
heeft alle sportverenigingen uitgedaagd om een convenant te ondertekenen 
om mee te werken om alcoholgebruik bij kinderen onder 18 jaar tegen te 
gaan. Wij hebben als BV Huizen ‘96 dit convenant ook ondertekend.
Hieraan gekoppeld was ook een vernieuwing van onze alcohol vergunning; 
Gemeente Huizen wilde ook de openingstijden aanpassen. In samenwerking 
met het sportplatform hebben we de gemeente overtuigd dat de voorgestelde 
tijden moesten worden verruimd. Als we dit niet hadden gedaan, zouden we nu 
geen alcohol mogen schenken op zondag tot 1500…. lekker bij onze competitie 
dagen:).
Wel zullen we komend jaar nog een wijziging moeten doorvoeren voor de 
uitvoering van de bardiensten. Volgens de wet zijn we verplicht om iedereen 
die een bardienst draait een cursus te laten doen (IVA). Dit is een web 
instructie met een verplichte toets aan het eind. Voor diegene die al willen 
kijken kunnen de volgende webpagina bezoeken: http://www.nocnsf.nl/cms/
showpage.aspx?id=2751.
En je mag natuurlijk nu al examen doen.

Afgelopen maand heeft de gemeente een informatie avond georganiseerd 
met als titel “In veilige Handen”. Hierin is aandacht besteed wat verenigingen 
kunnen doen om er voor te zorgen dat kinderen in veilige handen zijn. Ook 
hier is het voorstel van de gemeente om weer gezamenlijk gedragsnormen op 
te stellen en dit uit te spreken door het ondertekenen van een convenant. Wij 
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Verslag clubkampiOeNschappeN
Zondag 15 februari speelden we de clubkampioenschappen.
Als TC meenden wij dat het dit jaar anders, leuker en gezelliger moest. In 
november/december ontstond het plan om wat oud-leden te vragen om mee te 
doen. Op uitnodiging van de TC deden Peter Bos, Edo Zwaan, Thomas Bakker, 
Ad Stroes, Anne Gemmink, Wendy Naus en Iris Putters mee. Daarnaast deden 
de jeugdleden met de senioren mee.

Totaal hadden we 65 deelnemers wat een volle zaal, tribune en kantine 
opleverde. Het was voor de TC een hele opgave om 157 wedstrijden te 
plannen. De dag startte rond de klok van 8:30 uur. Aad informeerde de 
deelnemers en verwelkomde de introducees. Rond 9:00 uur zijn we met 
de eerste wedstrijden gestart. Vanaf begin af aan werd er heel intensief en 
fanatiek gespeeld. Ook de oud-leden lieten zien dat ze het badmintonspelletje 
nog niet verleerd zijn,zodat er hele spannende wedstrijden werden gespeeld. 
Helaas raakte Edo Zwaan zwaar geblesseerd tijdens zijn mix-partij. Edo ook via 
deze weg nog heel veel beterschap!

Door het grote aantal wedstrijden en vaak dezelfde spelers in de verschillende 
finales, konden tot onze spijt helaas niet alle finales gespeeld worden. Het 
Indische buffet stond namelijk ook al klaar en zou anders verpieteren. 
Het buffet werd tijdens de finale heren single A, door de spelers die niet 
meer hoefden te spelen, genuttigd. Op de bank en tribune zittend en etend 
moedigden zij Milo en Albert fanatiek aan. Een spannende finale die nipt door 
Milo werd gewonnen of nipt door Albert werd verloren.

hebben bij onze vereniging al heel lang regels afgesproken over hoe we hier 
mee omgaan. Bijvoorbeeld de trainers en vrijwilligers worden er op gewezen 
om nooit alleen met een kind de kleedkamer in te gaan. Daarnaast hebben we 
sinds vorig jaar in het bestuur ook afgesproken dat alle nieuwe trainers een 
verklaring van goed gedrag moeten overleggen. Ook vinden wij het prettig dat 
ouders komen kijken tijdens de trainingen. Dit is een natuurlijke manier van 
sociale controle.

Als jullie vragen hebben over bovenstaande onderwerpen spreek me dan 
gerust aan,

Tot de volgende keer,

Roel de Heij
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De laatste vier wedstrijden (twee herendubbels A en twee mixen A) werden op 
donderdag 5 maart gespeeld. Hier helaas ook een blessure te melden van Gert 
Jan, waardoor hij zijn mix- en dubbelpartij niet kon voltooien.

De winnaars willen wij via deze weg nogmaals feliciteren!

De clubkampioenen op een rij:

categorie Winnaar
Dames Enkel A Marthe Stalenhoef (Iris won de finale, maar zij 

is geen lid van de club)
Heren Enkel A Milo Postma
Dames Dubbel A Marthe Stalenhoef en Eveline Snel
Heren Dubbel A Milo Postma en Derbert van Heerde
Gemengd Dubbel A Derbert van Heerde en Marije Gemmink
Dames Enkel B Karen van Oort
Heren Enkel B Patrick de Groot
Dames Dubbel B Linda Muis en Karin Boor
Heren Dubbel B Patrick de Groot en Arjan van Tuinen
Gemengd Dubbel B Casper Bots en Myrthe Putters
Dames Enkel C Amber Potman
Heren Enkel C Stefan Postma
Dames Dubbel C Naomi Hassani en Amber Potman
Heren Dubbel C Franz Maphar en Koen Muilwijk
Gemengd Dubbel C Edward Zwaan en Margaret Muller
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Het einde van het seizoen komt alweer dichterbij.

De donkere regenachtige dagen laten we lekker achter ons en de komende 
maanden gaan we weer genieten van het zonnetje, heerlijke temperaturen, 
het gezang van de vogels en lekker lange avonden. Oooh, wat heb ik zin in 
het voorjaar. Het 26-uurs toernooi staat voor de deur, de jeugdtoernooien zijn 
achter de rug en we proberen er nog een paar mooie maanden van te maken.
De open dagen in januari hebben ons toch weer nieuwe leden opgeleverd. 
Alle nieuwe leden welkom bij onze vereniging. Wij wensen jullie veel 
badmintonplezier. Willen jullie op de hoogte blijven wat BV Huizen ’96 allemaal 
organiseert kijk dan op de borden in de sporthal en boven in de kantine en 
bezoek regelmatig onze website www.bvhuizen96.nl

De nieuwe leden zijn: Kijan Olthof, Marijke Thiel, Erik leppen, Chimene 
Brouwers, Elena Ayseli, Evert Bijlstra, Mariëlle Bijlstra en Lisanne Zwart. 
We hebben dit jaar te maken met een groot aantal blessures en langdurige 
afwezigheid van spelers door vervelende aandoeningen. Een aantal spelers 
zijn al maanden uit de roulatie en een enkeling hebben wij dit seizoen nog 
helemaal niet gezien.  We hebben afscheid moeten nemen van Siu die door 
een vervelende knieblessure niet meer in staat is om te badmintonnen. 
Geschrokken vernam ik van Robert Jongerden dat hij voorlopig niet meer 
komt badmintonnen. Hij ondergaat aan het eind van deze maand een open 
hartoperatie. Namens ons allemaal zeggen wij toi, toi, toi en wensen Robert 
een succesvolle operatie toe. Ik hoop van alle geblesseerden en zieken  een  
positief bericht  te ontvangen zodat ze binnen niet al te lange tijd weer een 
shuttletje kunnen slaan.

Daarom doe ik een oproep aan alle leden. Als je van iemand weet dat hij/zij 
voorlopig niet komt badmintonnen laat het mij dan even weten. Een mailtje is 
al genoeg. Het bestuur kan er dan aandacht aan besteden. Soms hoor ik ook 
pas na weken dat een lid al een poosje uit de running is. Heel vervelend dat er 
dan niets mee gedaan is.

Wegens drukke werkzaamheden en zijn studie heeft Michael Blaas het seizoen  
als penningmeester niet af kunnen maken. Heel blij zijn wij dat Steef het stokje 
voorlopig heeft overgenomen.  Michael, heel erg bedankt voor het werk dat je 
verricht hebt en veel succes met je studie en je werk. 
Deze week weer post ontvangen van DE BONI. De jeugdsponsoractie gaat in 
het najaar weer beginnen.  Wil je onze clubkas spekken, ga dan in het najaar 
shoppen bij De Boni. Een extra centje is altijd welkom!! Nadere informatie 
volgt. 

VaN het secretariaat
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Belangrijke data voor in je agenda te plaatsen:

23 April  voorlopig laatste speeldag jeugd
30 April  voorlopig laatste speeldag  senioren

De gehele maand mei is er geen badminton i.v.m. examens Erfgooierscollege 
in de sporthal

26 Mei  Algemene Ledenvergadering
2 Juni Eerste speelavond jeugd van 19.00 uur tot 20.00 uur en senioren 
van 20.00 uur tot 22.00 uur. Deze tijden gelden alleen voor de dinsdagen de 
hele maand juni.
 7 Juli Start zomerbadminton.

Noteer dus vast in je agenda: 26 mei Algemene ledenvergadering.

Tot ziens in de sporthal!!
Els Hautmann
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beterschap
Helaas hebben we dit jaar een groot aantal mensen die voor een langere 
periode niet kunnen sporten vanwege ziekte of blessures.
Het bestuur wenst iedereen beterschap, en we hopen jullie binnenkort weer 
op de baan te zien staan.

Will Leuken, Monique van Loenen. Hester Rieken, Eva Karten, Andries 
Venema, Rimke Solkamans, Judith Baylé, Fred Groenewoud en Robert 
Jongerden.

Helaas weten wij niet van iedereen of hij/zij langdurig ziek of geblesseerd is. 
Ben of ken jij iemand die langere tijd ziek of geblesseerd is? Geef dit dan even 
door aan Els Hautmann!



11 Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl

Datum Dag Aktie Begintijd Eindtijd
14-Apr-15 Di Deadline Clubblad 4
16-Apr-15 Do Clubkampioenschappen jeugd 18:00 20:00
18-Apr-15 Za 26 uurs toernooi 14:00 0:00
19-Apr-15 Zo 26 uurs toernooi 0:00 16:00
21-Apr-15 Di Clubkampioenschappen jeugd 18:00 20:00
23-Apr-15 Do Clubkampioenschappen jeugd 18:00 20:00
28-Apr-15 Di Clubkampioenschappen jeugd 

incl oud leden
18:00 20:00

30-Apr-15 Do Clubkampioenschappen jeugd 
incl oud leden

18:00 20:00

26-May-15 Di ALV 20:30
30-Jun-15 Di Koppeltoernooi jeugd 18:00 20:00
7-Jul-15 Di Start Zomerbadminton 20:00 22:00
11-Aug-15 Di Einde Zomerbadminton 20:00 22:00

actiViteiteN kaleNder
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VaN de JeugdafdeliNg
En toen was het alweer eind maart. Mènnnn, de tijd vliégt. Achter m’n antieke
computertje denk ik aan de pepernotenbak die ik tijdens het schrijven van 
het vorige stukje tot op de bodem had leeggelikt. Ik heb nu slechts de vrolijk 
gekleurde folie van de paaseitjes op het bureau liggen. Ja, de paaseitjes zijn 
op. Reeds. 

Gaat weer nergens over zeker, dit stuk? Waarschijnlijk ja.

Kort na het schrijven van het vorige stukje voor clubblad 2, werd ik geveld 
door een blessure. Nog nooit gehad, een sportblessure. En ik had meteen een 
vervelende te pakken. Tijdens een bloedspannende (toch? Patrick?) mix met 
Patrick, in de sidderende laatste minuten van onze hoogstaande partij, maakte 
ik een briljante beweging om een backhand drop te retourneren. We waren 
slechts 2 punten verwijderd van het einde van de partij… Mijn achillespees 
scheurde genadeloos af. (Dat de tegenstanders slechts 2 punten verwijderd 
waren van de winst, dat zeg ik er niet bij natuurlijk; beetje dramatiek kan geen 
kwaad).

Hoe dan ook, de partij ging verloren en op toernooi.nl staat dan gelukkig 
‘opgave team 1). De vermoedelijk vernederende uitslag wordt derhalve niet 
verder vermeld, slechts de stand van het moment.
Gezien de ‘topvorm’ van mij en Patrick op die dag, hádden we deze partij 
natuurlijk in 3 sets easy kunnen winnen. Tja, je moet het verhaal toch ergens 
mooier maken dan het is.

Een achillespeesblessure, daar is namelijk niks moois aan. Je kunt niet meer 
lopen, wekenlang gips, wekenlang een brace, maandenlang fysiotherapie en 
nog langer niet sporten. Zó jammer. Ik ging zo lekker dit seizoen.

De blessure bracht met zich mee dat ik me niet kon inzetten zoals ik het graag 
doe voor de jeugdafdeling. Franz (en Irene) heeft het op zich genomen en 
heeft dat fantastisch gedaan en doet dat nog steeds super.

Brengt mij wel op een puntje. Nee, op een punt, namelijk: het tekort 
aan vrijwilligers. Hoe kwetsbaar ben je als commissie als je maar enkele 
vrijwilligers hebt? Heel kwetsbaar dus. Ik realiseerde me dat ik behalve Franz 
en Irene, en hier en daar een extra handje van deze en gene, verder eigenlijk 
niemand heb die zich met hart en ziel wil of kan inzetten voor onze jeugd.

Voor onze jeugdtoernooien heeft Suzanne zich met hart en ziel ingezet. Mijn 
lieve Suzanne stopt ermee. Dat vind ik zó jammer, maar ik begrijp het ook. 
Buiten dat, het is en blijft vrijwilligerswerk. Dat doe je dus vrijwillig. En als 
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iemand om wat voor reden dan ook besluit zijn of haar vrijwilligerswerk - waar 
hij of zij zich jarenlang met hart en ziel voor heeft ingezet - op te geven, dan 
moeten we dat respecteren en dankbaar zijn voor alles wat diegene voor onze 
club heeft gedaan. Daarom Suzanne: Dank je wel voor al die jaren dat je het 
jeugdtoernooi hebt willen organiseren. Ik ben trots op je.

Ik hoop natuurlijk wel dat er iemand opstaat die de taken van Suzanne op zich 
kan nemen. Vrijwillig, uiteraard. 

Tijdens mijn halve afwezigheid danwel aanwezigheid, waren er nogal wat 
veranderingen bij de jeugd. Ik had ‘m niet zien aankomen, maar trainer Bert 
Wouda kreeg een andere baan, die hij niet kon combineren met onze tijden van 
de jeugdtraining. En tja, werk gaat vóór. En hoe jammer ik het dan ook kan 
vinden; het ís niet anders. Ik dank Bert voor alles en wens Bert alle succes, 
geluk en
gezondheid.

En dan moet je dus op stel en sprong op zoek naar een andere trainer. 
Normaliter zou ik zelf zonder problemen de training op mij hebben genomen 
voor de rest van het seizoen, zij het niet dat ik geveld was door mijn 
achillespeesblessure. Als je zelf bijna niet kan lopen, dan is het geen doen. 

We zijn gaan kijken naar mogelijkheden. Gelukkig was Mike van Daal – de 
trainer van de senioren van onze club en dus ook míjn trainer – bereid om de 
jeugdtraining op zich te nemen. Gelukkig! Want waar sta je zonder trainer? 
Dan wordt de jeugdafdeling een soort ongeleid projectiel van je vereniging. We 
komen bij de vereniging natuurlijk wél om onze sport te beoefenen. En dan 
liefst ook nog een beetje goed.

Mike is een trainer met héél veel ervaring, zowel als trainer en als 
badmintonner. Prettige bijkomstigheid is dat hij ook nog docent is en daarbij 
echt wel met kinderen om kan gaan. Ik ben heel blij met Mike. Niets ten nadele 
van Bert, laat ik dat wel gezegd hebben. Bert’s training vond ik heerlijk, voor 
mij heel herkenbaar zoals uit mijn jeugdjaren en toptijd. En hij is ook Indisch, 
dat schept voor mij een band. Ik zou training van Bert járen vol kunnen 
houden.

Mike pakt het nét even anders aan. Zelf vind ik Mike’s training bij de senioren 
ook heerlijk. Hij zorgde er met zijn innemende persoonlijkheid voor dat ik nét 
dat tandje harder wilde gaan.

Voor de jeugdleden was de verandering van trainer best even een 
‘cultuurschok’. Opeens was er structuur. Opeens was er ‘warming up’. Opeens 
waren er oefeningen. Opeens waren er dróge oefeningen. Opeens was er 
voetenwerk. Opeens waren er shuttles, heel veel shuttles. Opeens werd er 
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gezweet. Opeens wordt er gebadmintond. Dat alles was er voorheen ook, 
alleen nu nét even ánders.

Tja, en dan komt er commentaar. Sommigen vinden het helemaal top. 
Sommigen vinden het maar zó-zó. Maar lang verhaal kort: er wordt opeens wél 
gebadmintond. En dat is toch ons gezamenlijk doel? Badmintonnen?

Ik bedenk me wel eens het volgende. Zou een topsporter ooit de top hebben 
behaald zomaar? Nee, die topsporter moest trainen, trainen, trainen. Herhalen, 
herhalen, herhalen. Doen, doen, doen.

Nou wil ik echt niet zeggen dat we met z’n allen opeens topsport moeten 
bedrijven. Nee, natuurlijk niet. Dat is maar voor een enkeling weggelegd. 
Maar we kunnen wel leren van mensen die wel topsport hebben bedreven, 
van mensen die weten wat dat is. Leren van mensen die ons verder kunnen 
brengen in dat spelletje dat we met z’n allen zo leuk vinden. Dat spelletje met 
dat shuttletje. Heen en weer slaan. Gezellig. 

Het spelletje, dat wij badminton noemen, kent ook een wedstrijdelement. 
In de vorm van onderlinge wedstrijden, competitie en toernooien. Ik wil me 
graag altijd meten aan anderen. Ik wil zelf altijd winnen. Maakt niet uit tegen 
wie ik speel. Ik wil winnen. Ook al is het bij voorbaat uitgemaakte zaak, dan 
nog wil ik winnen. Of in ieder geval proberen om zoveel mogelijk punten te 
scoren. Soms word je daarbij genadeloos, kansloos, neergemaaid door een 
tegenstander, maar dat hoort erbij. Het spelletje, het badminton, de wíl om te 
winnen, de wíl om te proberen, beter worden in het spelletje.

En dat is nou precies waar Mike ons bij gaat helpen. Even terug naar de basis, 
met basisoefeningen. En van daaruit ga je bouwen. Zodat je het spelletje beter 
beheerst en daardoor wordt het spelletje leuker, spannender. Zonder goede 
fundering is het gedoemd te mislukken. Mike probeert een stevig fundament op 
te zetten. 

Dan nog valt en staat ons succes en onze club met de inzet van ménsen. Inzet 
van leden, spelers, vrijwilligers, commissieleden, kortom van íedereen. Bij 
gebrek aan inzet kan je het wel schudden. Je moet wel willen.

Willen we badmintonnen? Willen we beter worden? Willen we het spelletje
spannender maken? Willen we winnen? Willen we groeien? Willen we verder?

Over al dat soort vragen breek ik nog mijn nek. Ik wil dat alles wel. Zéker met 
onze jeugd. Maar dat kan ik niet alleen. Dat kan Franz ook niet alleen. Dat kan 
Mike ook niet alleen. Daar hebben we iedereen voor nodig. Inzet. Hart en ziel.
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Kom ik toch weer terug op de term ‘vrijwillig’. Het schrijven van dit stukje, dat 
doe ik vrijwillig. Ik had nog een stukje moeten schrijven, ‘Interview’, maar ook 
dat is vrijwillig. Ik ben er niet aan toegekomen en schuif het dus door naar 
het volgende clubblad. Wil niet zeggen dat je als vrijwilliger zomaar je dingen 
door kunt schuiven naar wanneer het je wél uitkomt, maar soms gaan dingen 
zoals ze gaan en kan je zelfs die vrijwillige inzet niet dwingen voor jezelf. In elk 
clubblad heb ik de afgelopen jaren tot nu toe vrijwillig een puzzel voor de jeugd 
ingezet. Nu dus ook even niet. Ik ben er niet aan toegekomen.

Als ik dit stuk teruglees, dan lijkt het of ik negatief ben. Maar dat is niet zo. 
Juist niet. Vechtlust heb ik gekregen. Ik mís mijn inzet voor de club. Ik mís de 
training. Ik mís het contact met onze jeugd. Ik mís het spelletje. Ik zou graag 
geheel vrijwillig me weer met hart en ziel willen kunnen inzetten voor míjn 
jeugd, voor mijn club, voor mijn spelletje. Want wat als ik dat helemaal niet 
meer zou kunnen doen?

HR
Jeugdbegeleiding BV Huizen ‘96

Bekijk ook eens dit filmpje.
https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w 

++++++++++++++++
++++++++++++++
++++++++++++
++++++++++
++++++++
++++++
++++
++
+

++++++
++++Dichtbij

omdat u verder wilt
 

Met vestigingen in 
Huizen, Almere
en Hilversum

Kijk voor uitgebreide informatie en een 
succesvol resultaat op www.lentink.org

LENTINK Accountants/Belastingadviseurs
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mei
Tim  Meewezen
Sjoerd  Talsma
Judith  Baylé
Leonie  Duijst- Bakkum
Tamar  Appeldoorn
William  Ford
Lucas van Heije
Susan  Heuvelman
Aad  Noman
Steef  Vredeveld
Marit  Stouten

3-5
4-5

10-5
13-5
16-5
19-5
22-5
22-5
26-5
28-5
30-5

april
Erik  Leppen
Yasmine  Kessen
Naomi  Roovers
Stefan    Postma
Fred  Groenewoud
Theo  Fokker
Roel van Steenhardt Carré
Karin  Boor
Ed de Bruyn
Julia van Etten
Elena  Ayseli
Roel de Heij
Franz  Maphar
Tim van Wessel
Gert-Jan  Linck
Astrid  Westland
Maïlys de Groot
Cooper  Goei
Petra  Vonk
Niels van Maaren

2-4
3-4
3-4
4-4
8-4
9-4

11-4
12-4
12-4
15-4
19-4
19-4
20-4
20-4
22-4
23-4
24-4
26-4
26-4
27-4

VerJaardageN
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VriJWilligers geZOcht

                                         
Wij verzorgen al jaren voor de jeugd het BV Huizen Jeugdtoernooi.                   
                                                                                                                   
                                                  
Dit toernooi is 3 keer per jaar. Meestal bezoeken rond de 100+ kinderen dit 
toernooi.
Het toernooi wordt altijd georganiseerd door een grote groep vrijwilligers. 
Meestal zijn dit bestuursleden, commissieleden, gewoon spelers van de 
vereniging en ouders van kinderen.

De meeste mensen doen dit al jaren. Elk jaar komen er weer nieuwe mensen 
bij, maar helaas stoppen er ook wel eens mensen. Ongelukkigerwijs stoppen dit 
jaar meer mensen dan dat er bij gekomen zijn.
Daarom zijn wij op zoek naar een aantal nieuwe vrijwilligers die mee willen 
helpen bij de organisatie en uitvoering van het Jeugdtoernooi.
Wat zou je kunnen doen

1. Tellen bij de jongsten van de deelnemers. Deze zijn soms maar 8 jaar, en 
hebben een helpende hand nodig bij het tellen; Hierbij gaat het om het leren 
van de regels maar ook het uitdragen van het spelplezier.

2. Invullen van de bardiensten. Als er meer dan 100 kinderen zijn vaak 
begeleid door ouders en verzorgers is het druk in onze bar. Hoe meer handen 
hoe lichter het werk.

3. Helpen bij de voorbereiding, zoals het verwerken van de inschrijvingen en 
de indeling van de poules.

4. Tijdens de uitvoering van het toernooi het verrichten van “wedstrijd tafel” 
werk. Omroepen, oplossen van problemen, verwerken van standen.

Daarom hierbij een oproep aan iedereen die eens zou willen proeven aan dit 
geweldige vrijwilligers werk. 
Je kunt je opgeven door mij te bellen op 06 22 99 3148 of aan te spreken in de 
zaal.

Mvgr
Roel de Heij
Voorzitter BV Huizen’96



19 Badmintonvereniging Huizen ‘96 - www.bvhuizen96.nl

spONsOriNg VaN bV huiZeN ‘96
Op deze pagina vindt u informatie over 
de mogelijkheden tot sponsoring van BV 
Huizen ‘96. 
Hieronder staat kort uitgelegd wat deze 
mogelijkheden zijn.

hoofdsponsor:
De hoofdsponsor levert een belangrijke 
financiële bijdrage aan de club. In overleg 
met de hoofdsponsor wordt bepaald aan 
welke evenementen of zaken de naam 
van de sponsor wordt verbonden en op 
welke manier uw bedrijf maximaal onder 
de aandacht wordt gebracht.

subsponsor: 
Een subsponsor sponsort de club voor 
een nader overeen te komen bedrag per 
jaar. 
Een subsponsor krijgt – afhankelijk van 
de financiële bijdrage - hiervoor:
• Een logo op één of meerdere telborden 
in de zaal.
• Plaatsing van een logo op het 
sponsorbord in onze verenigingsruimte.
• Een logo op elke pagina op onze 
internetsite, met daarbij een link naar de 
eigen website.

evenementsponsor: 
Om diverse evenementen mogelijk 
te maken, is BV Huizen ’96 sterk 
afhankelijk van bijdragen van sponsors. 
Evenementen die jaarlijks terugkeren 
zijn: het Oliebollentoernooi, de 
clubkampioenschappen of de open 
jeugdtoernooien. Het sponsorbedrag 
wordt in overleg overeengekomen. Een 
evenementsponsor krijgt hiervoor:
• Mogelijkheid tot het plaatsen van 
reclame in de zaal tijdens het evenement 
(borden, spandoeken, etc.)
• Vermelding op de site en in het clubblad 
bij de informatie van het evenement.
• Een logo op onze internetsite, met een 
link naar de eigen website.

adverteerder: 
Een adverteerder maakt het mogelijk de 
kosten van de productie van ons clubblad 
‘Inside Out’ dekkend te maken. Het 
clubblad verschijnt maximaal 4x per jaar 
en wordt onder al onze leden verspreid 
(+/- 200 leden).
Er zijn verschillende advertentiemogelijkh
eden:
• Hele pagina in full colour op de 
achterkant van het clubblad: € 150,- per 
seizoen
• Hele pagina (fc) op de binnenkant kaft 
van het clubblad: € 125,- per seizoen 
• Hele pagina (zwart/wit) in het 
clubblad::€ 100,- per seizoen
• Halve pagina (zw/w) in het clubblad: € 
75,- per seizoen.

Tevens vermelden wij uw bedrijfsnaam 
op de sponsorpagina van onze site met 
daarbij een link naar uw eigen website.

Onze huidige adverteerders zijn: 
- Beau Geste (www.beaugeste.nl) 
- Van Joolen, te Bussum (www.
vanjoolenbv.nl) 
- De 5 Sterren (www.devijfsterren.nl) 
- Janus (www.lekker-slapen.nl) 
- Bunschoten herenmode (www.
bunschoten-herenmode.nl) 
- Groenewoud Bed en Badmode (www.
bedenbadmode.nl) 
- Lentink (www.lentink.org) 
– Bollee Bags & Shoes (www.bollee-bags.
nl )

BV Huizen ’96 is op zoek naar een 
hoofdsponsor en subsponsors.
Neem contact op met Roel de Heij of 
mail naar redactie@bvhuizen96.nl om 
de mogelijkheden tot sponsoring te 
bespreken.
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Datum Jeugd A Jeugd B Senior Donderdag Jeugd A Jeugd B Senior

07-Apr-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30 09-Apr-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30

14-Apr-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30 16-Apr-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30

21-Apr-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30 23-Apr-15 18:00-19:00 19:00-20:00 20.00-22.30

28-Apr-15 geen jeugd geen jeugd 20.00-22.30 30-Apr-15 geen jeugd geen jeugd 20.00-22.30

05-May-15 geen jeugd geen jeugd geen volw 07-May-15 geen jeugd geen jeugd geen volw

12-May-15 geen jeugd geen jeugd geen volw 14-May-15 geen jeugd geen jeugd geen volw

19-May-15 geen jeugd geen jeugd geen volw 21-May-15 geen jeugd geen jeugd geen volw

26-May-15 geen jeugd geen jeugd geen volw 28-May-15 geen jeugd geen jeugd geen volw

02-Jun-15 19:00-20:00 19:00-20:00 20.00-22.00 04-Jun-15 geen jeugd geen jeugd geen volw

09-Jun-15 19:00-20:00 19:00-20:00 20.00-22.00 11-Jun-15 geen jeugd geen jeugd geen volw

16-Jun-15 19:00-20:00 19:00-20:00 20.00-22.00 18-Jun-15 geen jeugd geen jeugd geen volw

23-Jun-15 19:00-20:00 19:00-20:00 20.00-22.00 25-Jun-15 geen jeugd geen jeugd geen volw

30-Jun-15 19:00-20:00 19:00-20:00 20.00-22.00 02-Jul-15 geen jeugd geen jeugd geen volw

JaarplaNNiNg de meeNt




