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SEIZOENSVERSLAG VAN BADMINTONVERENIGING 
SMASHING MAASDAM (BSM) 
BETREFT SEIZOEN 2013-2014 
 
 
Ledenaantal.    01-05-2012 01-05-2013 01-05-2014 
 
Aantal junior leden                                            51                48  43 
Aantal senior leden          85  92   88 
Woensdagochtend                                            19                 18  19 
50+ groep                                                            16                 15  19  
 
Totaal aantal leden                                           171              173     169   
 
Bestuur. 
Door ziekte is Gert Jan Vermaas vroegtijdig afgetreden als penningmeester. Laura de Waard heeft 
zich beschikbaar gesteld om dit op te vangen en zal ook na dit seizoen doorgaan als penningmeester 
(na goedkeuring ALV). 
 
Het bestuur is als volgt samengesteld: 
Voorzitter:   Ron Groeneveld 
Penningmeester:  Gert Jan Vermaas (toehoorder jeugdcommissie)/Laura de Waard 
Secretaris:   Jochem Gouweloos 
Algemene leden:  Natalie ´t Jong (toehoorder Technische commissie) 
    Michel Schellen 
    Eelko Gouweloos (Tevens PR-commissie) 
    Ernst Bolsius (toehoorder Evenementen commissie) 
 
Het bestuur vergaderde tussen juni 2013 en juni 2014 zeven maal, na de ALV vindt er nog een 
jaarevaluatie plaats. 

  
Bestuurswisseling:  
Aftredend en niet herkiesbaar is Jochem Gouweloos  
Aftredend en niet herkiesbaar is Natalie ‘t Jong  
Aftredend en wel herkiesbaar Eelko Gouweloos  
Aftredend en wel herkiesbaar Ernst Bolsius  
Bestuur stelt voor: Laura de Waard als Penningmeester, Martine Wols als Secretaris,  
Algemeen Bestuurslid (vacant) 
 
Wedstrijdsecretariaat. 
Hoekse Waard competitie: Natalie 't Jong 
Regiocompetitie:  Stephan en Kristien Dorst 
Jeugdcompetitie:  Gert Jan Vermaas/Marjan van Maanen (door ziekte Gert Jan) 
 
Training. 
Maandagavond:  Anis Lekransy  
Dinsdagavond:   Ron Groeneveld, Ingrid Herweijer 
Woensdagochtend:  Nel Dirkse  
Woensdagmiddag:  Sonja van der Hooft (aftredend) 
Zaterdagmiddag:  Anis Lekransy  
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Financiën. 
 
Ten behoeve van de clubkas zijn/worden de volgende acties georganiseerd: 

 Oliebollenverkoop; 
 Paasverloting; 
 Grote clubactie; 
 Lotto; 
 Rabobank fietstocht. 

 
Evenementen. 
 
Ook dit seizoen zijn de volgende evenementen georganiseerd en over het algemeen goed bezocht.  
We hadden dit jaar: 

 Sinterklaastoernooi voor de woensdagmiddag jeugd; 
 Nieuwjaarsreceptie; 
 Paastoernooi; 
 Kind-oudertoernooi; 
 Mosselavond (helaas door ziekte niet door kunnen gaan); 
 Vrijwilligersavond;  
 Clubkampioenschappen; 
 

Nog te organiseren is het familietoernooi en het jeugd afsluittoernooi. 
 
Commissies. 
 
De diverse commissies zijn als volgt samengesteld. 
 
Jeugdcommissie:  Anja Ottevanger (aftredend), Marianne Meuzelaar (aftredend), 

Marjan van Maanen (aftredend), Yvonne Goud, Evelien vd Burgh, 
Jolanda Krijgsman, Kitty Mast. 

   
Clubblad commissie:  Henny Bos (aftredend), Michel Schellen, Natalie ’t Jong (aftredend), 

Jeffrey van Maanen (nieuw), Sacha Louwerens (nieuw). 
 
Evenementen commissie: Jan Deunhouwer, Meta Deunhouwer, Yolanda Groeneveld 
 
Technische commissie: Stephan Dorst, Peter van Marwijk en Cassandra Mingaars 

(aftredend), Ingrid Herweijer, Natalie ’t Jong. 
 
PR- commissie:  Henk Dirkse, Eelko Gouweloos. 
 
Webmasters:   Marlieke Aanen en Cassandra Mingaars (aftredend). 
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Competitie 2013-2014. 
 
We speelden met vijf  teams in de districtscompetitie;  
Team  1  -  1e klasse (afdeling 4)   -  1e plaats 
Team 2  -  2e klasse (afdeling 4)   -  8e plaats 
Team 3  -  4e klasse (afdeling 8)  -  3e plaats 
Team 4 -  5e klasse (afdeling 5)  -  4e plaats 
 
We speelden met 1 team in de damescompetitie (voorjaar) 
Team 1 – A-klasse afdeling 3  – 4e plaats  
 
Regiokampioenschappen 1e klasse team 1  - 3e plaats 
 
 
We speelden met vijf teams in de Hoekse Waard competitie.  
Team 1  - poule B1  - 6e plaats 
Team 2   - poule B2   - 6e plaats  
Team 3  - poule D1  - 2e plaats 
Team 4  - poule E    - 5e plaats   
Team 5  - poule E   - 6e plaats   
 
We speelden met zes teams in de jeugdcompetitie. 
Team 1  - klasse U 15  - 3e plaats 
Team 2   - klasse U 13  - 6e plaats  
Team 3  - klasse U 11  - 5e plaats 
Team 4  - klasse M U 19/17   - 2e plaats   
Team 5  - klasse J U 11/13  - 6e plaats 
Team 6  - klasse Opstap 4  - 2e plaats   
 
 
Paastoernooi. 
 
Jeugd: 
Poule A:  1. Vicky Spaanderman 

2. Adriana Kerkstra 
 
Poule B:  1. Arinca Schippers  

2. Yoram Barendregt 
 
Poule C:  1. Jasper Goedhart  

2. Bas Pot 
 
Poule D:  1. Jarco vd Griend  

2. Jens van Dorp 
 
 Senioren:  
1e prijzen: Arie Kruithof en Henny Bos 
2e prijzen: Jeffrey van Maanen en Nel Dirkse 
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Clubkampioenschappen.  
 
Jeugd: 
Woensdagmiddag kinderen:  1. Jarco vd Griend 

2. Ruben Goud 
3. Ruben Goedhart 

Zaterdagjeugd: 
Jongens enkel poule A:   1. Lucas Krijgsman     

2. Jordy van Essen 
Jongens enkel poule B:   1. Jasper Goedhart     

2. Ivo vd Burgh 
Meisjes  enkel poule B:   1. Denise Goud            

2. Vera Adriaanse 
Jongensdubbel poule A:  1. Lucas Krijgsman 

2. Jordy van Essen     
3. David Krijgsman 

Jongensdubbel poule B:  1. Ivo vd Burgh en Jasper Goedhart    
2. Bas Pot en Lennard Snapper 

Meisjesdubbel poule A:  1. Mandy Ottevanger 
(verschillende partners)  2. Amanda vd Beek 
Meisjesdubbel poule B:  1. Vera Adriaanse 
(verschillende partners)  2. Denise Goud 
  
 
 
Senioren:  
Poule A: 
Heren enkel  1.  Stephan Dorst 
   2.  Dion Besseling 
Dames enkel  1.  Corienne Gouw 
   2.  Ingrid Herweijer 
Mixtoernooi 1.  Ingrid Herweijer en Peter van Marwijk 
(dubbels en mix) 2.  Natalie ’t Jong en Jochem Gouweloos 
Mix   1.  Ron Groeneveld en Cassandra Mingaars 
  2.  Jochem Gouweloos en Danielle Kool 
Poule B: 
Mix  1.  Michel Schellen en Yvonne Buskens 
  2.  Eelko Gouweloos en Natalie ’t Jong 
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Secretariële samenvatting 2013-2014 
 
Ingekomen stukken: 

 Projectsubsidie is toegekend (lustrumtoernooi). 

 De verenigingssubsidie is weer toegekend voor 3 jaar. 

 Zaalhuurprijzen voor 3 jaar vast (mondeling via Bres, vergadering) 

 Er is sprake van een nieuwe contributiesystematiek van de bond. 

 Diverse kaartjes mededelingen leden, zo nodig kaartjes verstuurd. 

 Diverse aanmeldingen en afzeggingen. 

 Alle leden hebben een digitale ledenpas van de badmintonbond ontvangen. 

 Het bestuur is uitgenodigd door de gemeente ter informatie over een nieuw te 
vormen sportraad. 

 Er heeft inspectie van de materialen plaatsgevonden. 

 Uitnodiging regiovergadering bond ontvangen, vindt 10 juni plaats. 

 Uitnodiging ontvangen bijeenkomst BRES accomodaties, bijgewoond door J. 
Gouweloos en L. de Waard. 

 
Mededelingen: 

 Helaas is onze gewaardeerde penningmeester Gert Jan Vermaas overleden. 

 Juli 2013 heeft de eerste evaluatiebijeenkomst van het bestuur plaatsgevonden.
 Afspraken: duidelijke jaarplanning, goed onderling informeren. Dit zal voortaan ieder 
jaar plaatsvinden. 

 De statuten zijn weer boven tafel gehaald, gedigitaliseerd (ingescand) en op de 
website geplaatst. 

 De ledensoftware is geupdate zodat we SEPA-proof zijn. Tevens zijn er incasso-
contracten opgesteld. 

 De zaalhuur wordt nu online geregeld via Bres accomodaties. 

 Er is een jaarplanning/checklist gemaakt voor het bestuur. 

 Er zijn actiepunten benoemd naar aanleiding van het beleidsplan. 

 Het lustrumfeest (35 jaar) en diverse lustrumaktiviteiten hebben plaatsgevonden. 

 De nieuwe shirts en trainingspakken (tegen betaling) zijn gepresenteerd en 
verspreid. 

 De trainingstijden/indeling van de jeugd is gewijzigd. De woensdagmiddag jeugd gaat 
naar de zaterdag. De oudste zaterdag jeugd gaat naar de maandagavond. 

 
Beleidsplan aktiepunten 2013-2014: 
 
In dit document hebben wij als bestuur de punten uit het beleidsplan uitgelicht en zo nodig 
aangevuld met aktuele speerpunten/items. 
 
Opvang en behoud van nieuwe leden: 
 Door de recente groei van leden metname op de dinsdagavond heeft het bestuur hier geen 
gerichte wervingsakties op ondernomen. Mogelijk dat dit voor komend seizoen wel een item wordt 
gezien een dalende trent van het aantal leden dit seizoen. 
 
Profilering vereniging naar buiten toe: 
 In het kader van de lustrumviering heeft er een badmintondemonstratie plaatsgevonden die 
toegankelijk was voor leden, maar ook voor niet-leden. Deze demonstratie is naar buiten toe kenbaar 
gemaakt.  
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 Een bedreiging dit seizoen was de opzegging van een gedeelte van de clubbladcommissie. De 
continuiteit van het clubblad en daarmee ook van een sluitend sponsorplan is afgewend door het 
vinden van nieuwe enthousiaste commissieleden. 
 
Verandering evenementen: 
 Net als vorig seizoen is het paastoernooi dit jaar verplaatst om het meer toegankelijk te 
maken. Het valentijnstoernooi is van de lijst gehaald. Er zijn verder geen nieuwe structurele 
toernooien of aktiviteiten bedacht of georganiseerd. Er hebben dit jaar wel diverse 
lustrumaktiviteiten plaatsgevonden. 
 
Bevordering doorstroming jeugd naar senioren: 
 Er wordt gericht gekeken welke jeugd geschikt is om op de vrijdagavond te spelen en deel te 
nemen aan de seniorencompetitie. De filosofie is dat de jeugd zo voldoende uitdaging wordt 
geboden en integratie met de senioren op een makkelijke wijze verloopt. Daarnaast is het structurele 
overleg tussen TC en JC weer op gang gebracht.  
 
Eenduidige training jeugd en senioren: 
Door eenzelfde trainer te hebben voor zowel jeugd als senioren is een voorwaarde voor goede 
afstemming tussen jeugdtraining en seniorentraining ingevuld.  
 
Vrijwilligers behouden: 
De jaarlijkse vrijwilligersdag is een succes en stimuleert mensen om iets voor de vereniging te doen. 
Daarnaast is er veel intrinsieke motivatie aanwezig in de vereniging waardoor er nu ook nieuwe 
vrijwilligers vrijgekomen taken hebben opgepakt. 
 
Goede interne communicatie: 
Naast het feit dat iedere commissie is vertegenwoordigd binnen het bestuur hebben er zich hier geen 
wijzigingen voorgedaan. 
 
Gezonde financiële situatie: 
Zie de jaarrekenig, geen bedreigingen op dit punt. De vereniging is met success SEPA-proof gemaakt. 
 
Toegevoegde punten: 
Structureren bestuurswerkzaamheden: 
Door middel van een format waarin alle terugkomende jaaraktiviteiten gepland staan en alle te 
bespreken bestuursitems genoemd worden is getracht een heldere structuur neer te zetten die als 
kapstok geldt voor het bestuur. Daarnaast is er een aktielijst die goed wordt bijgehouden en die voor 
alle bestuursleden inzichtelijk is. Ieder jaar wordt er een jaarplanning gemaakt zodat bestuurders er 
met hun agenda’s rekening mee kunnen houden. Een aantal belangrijke items zoals het voorbereiden 
van de ALV, het bespreken van het financiele beleid/begroting en het beleidsplan hebben een vaste 
plaats gekregen in dit format zodat dit niet over het hoofd gezien kan worden. 
 
Bedreiging kantine sporthal: 
Door het naderende pensioen van Jaap vd Schoor en een nieuwe partij die is betrokken bij het 
verhuren van de zaal en het verhuren van de kantine ontstaat hier een onzekere situatie die als 
bedreigend wordt ervaren voor de continuiteit van de badmintonvereniging. Graag wil het bestuur 
de gezelligheid in de kantine behouden. Het doel is om begin van het nieuwe seizoen een gesprek te 
plannen met BRES accomodaties over hoe dit in te gaan vullen en te bekijken wat we als vereniging 
hier zelf in kunnen doen. 


