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De redactie. 

De carnaval zit er al weer op. De competitie 

loopt op zijn eind en we kijken al weer 

stilletjes uit naar de lente. Ook komen de 

jaarlijkse clubkampioenschappen er weer aan 

alwaar we onderling de krachten kunnen gaan 

meten. 

Op 27 januari heeft de jaarlijkse ALV weer 

plaats gevonden. Hier had het bestuur een 

overzicht gegeven van wat er het afgelopen 

jaar  speelde binnen de club.  

Eddy en Jurgen 

 

 

 

Alv 

Op 27 januari hadden we weer de jaarlijkse 
alv. Hier werden alle zaken van het jaar 2015 
door genomen naar goedkeuring van de 
aanwezige leden. Dit jaar hebben we zelfs 
twee jubilarissen namelijk Roel Damen en 
Marian vd Broek. Zij zijn allebei al 25 jaar lid 
van onze vereniging. Bij de jeugdcommissie 
hadden Joop Verbeek en Wilma Joosten 
aangegeven te willen stoppen met het 
begeleiden van de jeugd. We willen hen 
allebei bedanken voor de manier waarop ze 
zich de laatste jaren voor de jeugd hebben 
ingezet. Mocht iemand zin hebben om de 
jeugd mee te helpen tijdens de 
jeugdtrainingen dan is hij of zij van harte 
welkom.  

 
Verder hebben we tijdens de verkiezingen van 
het bestuur ook afscheid genomen van twee 
bestuursleden. Roel Damen en Jurgen 
Thijssens hadden aangegeven om niet verder 
te gaan met de functie binnen het bestuur. 
Het bestuur wil ook Jurgen en Roel allebei 
bedanken voor de jaren dat ze zich ingezet 
hebben binnen het bestuur. Roel blijft zich 
nog wel verder inzetten voor de technische 
commissie en Jurgen voor de sponsoring 
commissie. Gelukkig heeft Monique Szyska 
zich beschikbaar gesteld voor het bestuur 
zodat we de functie van TC voorzitter weer in 
hebben kunnen vullen. Monique veel succes 
met het vervullen van deze nobele taak. Wat  
verder ter sprake kwam tijdens de alv kun je 
lezen de notulen. 
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Jeugd Commissie 

De jeugdcommissie had met de carnaval een 

toernooitje georganiseerd waar ook vriendjes 

en vriendinnetjes welkom waren. Hierdoor 

hebben toch enkele meegekomen kinderen 

van het mooie badminton genieten. 

Door het wegvallen van Joop en Wilma zijn we 

op zoek naar vrijwilligers die de trainer mee 

willen helpen met het begeleiden van de 

training. Voor meer informatie kun je terecht 

bij Marian of Ans. 

Beleidsplan BC Budel 

Het bestuur is druk bezig geweest om een 
nieuw beleidsplan op te stellen voor BC Budel. 
Met dit beleidsplan willen we een duidelijke 
visie neerleggen voor de vereniging waar we 
ons de komende vijf jaar voor in gaan zetten. 
Alvorens we dit plan aan jullie presenteren 
willen we graag dat een paar van de leden het 
doornemen en vragen of aandachtspunten 
aan ons terugkoppelen. Zo hopen we alle 
belangrijke zaken er in te benoemen die voor 
de komende jaren van toepassing zijn voor 
onze vereniging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dus bij deze ook een oproep naar de leden. 

Wil je het plan graag doornemen en je 

bevindingen doorgeven? Geef dit dan even 

aan bij de voorzitter, Eddy Dupree.  

 

 
Nieuwtjes van 

 

 

 

 

 

Flagships 
Flagships zijn enthousiaste verenigingen die in 
samenwerking met Badminton Nederland een 
impuls willen geven aan de badmintonsport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Ut Shuttelke” BC Budel 

4  BC Budel | 2016 

Dit doen zij door lokaal en/of regionaal 
verenigingen bij elkaar te brengen met als 
doel hen te ondersteunen daar waar nodig en 
uitwisseling van kennis en ervaring tussen 
bestuursleden, of andere mensen in de 
vereniging, tot stand te brengen. 

 In het geval van BC Budel is Alouette het 
Flagship waar we het meeste mee te maken 
hebben. 

Geschiedenis 
Ontstaan van de badmintonsport 
Algemeen wordt aangenomen dat India de 
bakermat is van het badminton omdat daar 
het spel POONA werd beoefend. 
Waarschijnlijk genoemd naar de stad Poona, 
die ongeveer 50 km van Bombay ligt. Engelse 
officieren introduceerden het spel, waarmee 
zij in India kennis maakten, in Engeland en 
omstreeks 1873 werd het spel intensief 
beoefend op het landgoed van de Hertog van 
Beaufort in Gloucestershire. De naam van dat 
landgoed was BADMINTON en aangenomen 
mag worden dat de naam van het landgoed is 
overgegaan op het spel. Uit oude schilderijen 
staat vast dat men het spel toch ook in Europa 
al kende en vermoedelijk werd het onder 
verschillende namen beoefend. 

Wil je meer weten over de geschiedenis van 
het badminton klik dan hier 

 

Technische Commissie  

Training en competitie 
De technische commissie is druk bezig met de 
evaluatie van de training en de indeling van de 
competitie voor volgend seizoen.  
 
Clubkampioenschappen  
Ook is de voorbereiding van de 
Clubkampioenschappen weer in volle gang. 
We hopen dat iedereen zich inschrijft in alle 
onderdelen zodat we een mooi en spannend 
weekend tegemoet kunnen gaan. De 
clubkampioenschappen vinden plaats op 9 
april van 9h tot 18h met aansluitend de 
prijsuitreikingen. Op de woensdagen van 30 

maart en 6 april worden er al voorrondes 
gespeeld. Inschrijven voor de 
clubkampioenschappen kan bij de TC 
 
Feestavond 
Uiteraard is er dit jaar ook weer een 
feestavond. Deze zal wederom in de kelder 
van PROOST plaats vinden. We hopen op een 
grote opkomst zodat we een gezellig feestje 
kunnen bouwen. Inschrijven voor de 
feestavond kan bij Marian. 
 

Standen competitie 

De spelers van de zondagcompetitie hebben 
eind januari hun laatste wedstrijd gepeeld. 
Hier onder kun je zien hoe ze het gedaan 
hebben. Binnenkort kun je je weer opgeven 
voor het seizoen van volgend jaar en we 
hopen dat we weer met even veel teams aan 
de competitie kunnen deelnemen. 
 
De midweek competitie is nog steeds in volle 
gang. Via de linkjes kom je bij de huidige eind,- 
tussenstand. 

 
Zondag competitie 

Team 1 - Hoofdklasse  

Team 2 - 2e klasse 

Team 3 – 4e klasse 

Jeugd competitie  

Mix U17 

Jongens U13 

 

Midweek competitie 

BC Budel 1 

BC Budel 2 

BC Budel 3 

http://www.badminton.nl/badminton_spelen/geschiedenis
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=7F4FDB16-6305-474A-BB0A-C5D5FB096B4C&draw=4
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=7F4FDB16-6305-474A-BB0A-C5D5FB096B4C&draw=11
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=7F4FDB16-6305-474A-BB0A-C5D5FB096B4C&draw=16
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=81F8133E-010F-469D-B29E-6751FF648293&draw=16
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=81F8133E-010F-469D-B29E-6751FF648293&draw=20
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=C8827986-7E42-4FC4-B1C7-16C4FE79A757&draw=2
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=C8827986-7E42-4FC4-B1C7-16C4FE79A757&draw=3
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=C8827986-7E42-4FC4-B1C7-16C4FE79A757&draw=8
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Huishoudelijke regels 

- Gelieve na het spelen de banen op te ruimen 
die niet meer in gebruik zijn. 
 
- Gelieve na de training de shuttles op te 
ruimen. 
 
- Wanneer de netten opzet worden, dan 
dienen de kokers met shuttles er ook aan  
bevestigd te worden. Dit om te voorkomen 
dat de goede speelshuttles in de 
trainingsbakken verdwijnen.  
 
- Mochten er klachten zijn met betrekking tot 
de zaal, dan hoort de TC het graag! 
 

Vacatures 

 
 
Tijdens de alv is al naar voren gekomen dat er 
voor bepaalde functies nog vacatures zijn. We 
doen dan ook een beroep op jullie om mee te 
helpen en denken. Voor vragen over de 
vacatures klop gerust aan bij iemand van het 
bestuur 
 
Opstaande vacatures: 
Meehelpen in de sponsorcommissie 
Meedenken hoe nieuwe leden te werven 
Mede redacteur van t shuttlke 
Meehelpen in de jeugdcommissie 
Beleidsplan lezen en feedback geven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender 

 

Zet de volgende data vast in je agenda: 

Maart 

27 zondag geen spelen ivm Pasen 

April 

9 zaterdag Clubkampioenschappen Jeugd en 
Senioren met ’s avonds het Clubfeest 

Mei 

4 woensdag Ouder-kind toernooi                     
22 zondag geen spelen ivm Ledub toernooi 

Juni 

22 woensdag Einde seizoenstoernooi jeugd 
24-25-26 weekendje weg BC Budel                  
29 woensdag Einde seizoenstoernooi senioren 


