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SEIZOENSVERSLAG VAN BADMINTONVERENIGING 

SMASHING MAASDAM (BSM) 

BETREFT SEIZOEN 2014-2015 

 

 

 

Ledenaantal 01-05-2013 01-05-2014 01-05-2015 

Aantal junior leden 48 42 40 

Aantal senior leden 92 88 86 

Woensdagochtend 18 12 11 

50+ groep 15 19 17 

Totaal aantal leden 173 161 154 

 

 

Bestuur. 

Tijdens de ALV zijn geinstalleerd: 

Laura de Waard, penningmeester 

Martine Scheepstra, secretaris 

 

Het bestuur is als volgt samengesteld: 

Voorzitter:   Ron Groeneveld (toehoorder Technische commissie) 

Penningmeester:  Laura de Waard (toehoorder jeugdcommissie) 

Secretaris:   Martine Scheepstra 

Algemene leden:   Michel Schellen (toehoorder Clubblad) 

    Eelko Gouweloos (Tevens PR-commissie) 

    Ernst Bolsius (toehoorder Evenementen commissie) 

 

Het bestuur vergaderde tussen juni 2014 en juni 2015 zes maal, na de ALV vindt er nog een 

jaarevaluatie plaats. 

  
Bestuurswisseling:  

Aftredend en wel herkiesbaar Michel Schellen  

Bestuur stelt voor: Peter van Marwijk (Algemeen Bestuurslid)  

 

Wedstrijdsecretariaat. 

Hoekse Waard competitie: Natalie 't Jong 

Regiocompetitie:  Stephan en Kristien Dorst 

Jeugdcompetitie:  Marjan van Maanen  

 

Training. 

Maandagavond:  Anis Lekransy  

Dinsdagavond:   Ron Groeneveld, Ingrid Herweijer 

Woensdagochtend:  Nel Dirkse  

Zaterdagmiddag:  Anis Lekransy  

 

Na vele jaren heeft Sonja van der Hooft besloten te stoppen met de woensdagmiddag training. De 

jongste jeugd is op zaterdagmiddag gaan trainen. Voor de jeugd van 16+ is de maandagavond als 

trainingsmogelijkheid toegevoegd.  
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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: 

� Decembertoernooi voor de jeugd; 

� Nieuwjaarsreceptie; 

� Paastoernooi; 

� Kind-oudertoernooi; 

� Mosselavond; 

� Vrijwilligermiddag;  

� Clubkampioenschappen; 

 

Nog te organiseren is het familietoernooi en het jeugd afsluit toernooi. 

 

Commissies. 

 

De diverse commissies zijn als volgt samengesteld. 

 

Jeugdcommissie:  Yvonne Goud, Evelien vd Burgh, Jolanda Krijgsman, Kitty Mast. 

   

Clubblad commissie:  Michel Schellen, Jeffrey van Maanen, Sacha Louwerens. 

 

Evenementen commissie: Jan Deunhouwer, Meta Deunhouwer, Yolanda Groeneveld 

 

Technische commissie: Stephan Dorst, Peter van Marwijk, Ingrid Herweijer, Natalie ’t Jong. 

 

PR- commissie:  Henk Dirkse, Eelko Gouweloos. 

 

Webmasters:   Marlieke Aanen en Jeffrey van Maanen. 
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Competitie 2014-2015. 

 

We speelden met vier  teams in de districtscompetitie;  

Team  1  -  Hoofdklasse klasse (afdeling 4)   -  6e plaats 

Team 2  -  3e klasse (afdeling 4)    -  7e plaats 

Team 3  -  4e klasse (afdeling 8)   -  7e plaats 

Team 4 -  5e klasse (afdeling 5)   -  8e plaats 

 

We speelden met 1 team in de damescompetitie (voorjaar) 

Team 1 – B-klasse afdeling 3  – 1e plaats  

 

 

We speelden met vijf teams in de Hoekse Waard competitie.  

Team 1  - poule B1  - 7
e
 plaats 

Team 2   - poule B2   - 5
e
 plaats  

Team 3  - poule D1  - 4
e
 plaats 

Team 4  - poule D2   - 2
e
 plaats   

Team 5  - poule E   - 5
e
 plaats   

 

We speelden met vijf teams in de jeugdcompetitie. De competitie is nog bezig, dus dit zijn voorlopige 

uitslagen: 

Team 1  - klasse U 15  - 6
e
 plaats 

Team 2   - klasse U 13  - 2
e
 plaats  

Team 3  - klasse M U 19/17   - Competitie gestopt ivm uitvallen teams   

Team 4  - klasse J U 11/13  - 2
e
 plaats 

Team 5  - klasse Opstap 3  - 2
e
 plaats   

 

 

Paastoernooi. 

 

Jeugd: 

Poule A: 1e Nikki v/d Meulen 
Poule B: 1e Ruben Goud 
Poule C: 1e David Krijgsman 
Poule D: 1e Vicky Spaanderman 
 

 Senioren:  

A-poule:  

1
e
 prijzen: Stephan Dorst en Mandy Ottevanger 

2
e
 prijzen: Jeffrey van Maanen en Melissa Meuzelaar 

 

B-poule: 

1
e
 prijzen: Michel Schellen en Amanda van Beek 

2
e
 prijzen: Ger Lageweg en Laura de Waard 

 

Poedelprijs: Inge Winterswijk en Leo Middelhoek 
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Clubkampioenschappen.  

 

Jeugd: 

Poule A:  
1e Jelmer Schellen 
2e Eva Adriaanse 
 
Poule B:  
1e Ruben Goedhart 
2e Ruben Goud 
 
Poule C:  
1e Denise Goud 
2e Koen de Jongh 
 
Poule D:  
1e Melissa Meuzelaar 
2e Lucas Krijgsman 
  

 

Senioren:  

Poule A: 

Heren enkel  1.  Dion Besseling 

   2.  Vincent Kranendonk 

Dames enkel  1. Annet van der Wulp 

   2. Danielle Kool 

Heren dubbel 1. Dion Besseling en Vincent Kranendonk 

   2. Jochem Gouweloos en Gerard van Maanen 

Dames dubbel  1. Marlieke Aanen en Ingrid Herweijer 

   2. Danielle Kool en Annet vd Wulp 

Mix   1. Dion Besseling en Danielle Timmers 
   2. Jochem Gouweloos en Danielle Kool 

 

Poule B: 

Heren enkel  1. Peter Visser 

  2. Michel Schellen 

Heren dubbel  1. Chris Voets en Theo van der Hoeven 

  2. Peter van Marwijk en Michel Schellen 

Dames dubbel  1. Katja Kleij en Lucinda Voogd 

  2. Natalie ‘t Jong en Suzanne Engels 

Mix  1.  Peter Visser en Katja Kleij 

  2.  Peter van Marwijk en Natalie ‘t Jong 
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Secretariële samenvatting 2014-2015 

 

Ingekomen stukken: 

• Diverse kaartjes mededelingen leden, zo nodig kaartjes verstuurd. 

• Diverse aanmeldingen en afzeggingen. 

• Alle leden hebben een digitale ledenpas van de badmintonbond ontvangen. 

• Uitnodiging ontvangen voor gesprek met gemeente aangaande sporthal Duyvesteyn. 

Overleg is bijgewoond door Ron Groeneveld, Eelko Gouweloos en Martine Wols. 

• Vervolg uitnodiging is ontvangen voor uitleg van gemeente nav de onderzochte 

scenario’s. Bijeenkomst is bijgewoond door Ron Groeneveld en Eelko Gouweloos.   

 

Mededelingen: 

• Juni 2014 heeft de evaluatiebijeenkomst van het bestuur plaatsgevonden.

 Afspraken: duidelijke jaarplanning, goed onderling informeren. Dit vindt ieder jaar 

plaats. 

• De zaalhuur wordt online geregeld via Bres accomodaties en is voor komend jaar 

vastgelegd 

• Er zijn actiepunten benoemd naar aanleiding van het beleidsplan. 

• De trainingstijden/indeling van de jeugd is gewijzigd. De woensdagmiddag jeugd 

speelt op zaterdag. De oudste zaterdag jeugd speelt ook op de maandagavond. 

 

Beleidsplan aktiepunten 2014-2015: 

 

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: 

 Het aantal leden daalt. Een gedeelte van de junioren heeft opgezegd toen de 

woensdagmiddag training naar de zaterdagmiddag is gegaan. Verder hebben een aantal leden 

opgezegd ivm blessures.  

Bij basisscholen, bibliotheken en supermarkten zijn flyers opgehangen om nieuwe leden te werven. 

Hier is echter weinig respons op gekomen. 

Voor komend jaar wil het bestuur voorstellen de kinderen van de basisscholen een strippenkaart te 

geven waarmee ze 3x kunnen komen vrijspelen. Dit om meer jeugdleden aan te trekken.  

 

Verandering evenementen: 

 Net als vorig seizoen is het paastoernooi dit jaar verplaatst om het meer toegankelijk te 

maken. Er zijn verder geen nieuwe structurele toernooien of aktiviteiten bedacht of georganiseerd.  

 

Bevordering doorstroming jeugd naar senioren: 

 Afgelopen jaar hebben in team 4 drie junior dames en 1 junior heer mee getrained. Komend 

jaar zal de groep junioren in de senior competitie uit 6 spelers.   

 

Eenduidige training jeugd en senioren: 

Zowel de senioren als de junioren worden door dezelfde trainer getraind. Dit zorgt voor continuiteit 

binnen de training.  

 

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. 
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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.  

 

Bedreiging sporthal: 

Vanuit de gemeente is een uitnodiging ontvangen voor overleg met betrekking tot de toekomst van 

Sporthal Duyvesteyn. In de ontvangen brief stonden drie mogelijke scenario’s beschreven: 

• Overname van sporthal Duyevesteyn door bewoners, renovatie van de Kees Verkerkhal 

• Sloop van sporthal Duyvesteyn, renovatie van de Kees Verkerkhal 

• Sloop van sporthal Duyvesteyn en Kees Verkerkhal, bouw van gezamenlijke nieuwe hal 

 

De gemeente heeft in dit gesprek aangegeven dat naar lange termijn planning wordt gekeken omdat: 

• De basisscholen in 2016 worden vervangen 

• De bezettingsgraad te laag is 

• Voor beide zalen groot onderhoud nodig is, en dit een zeer kostbare aangelegenheid is.  

 

Als bestuur hebben wij onze zorgen geuit over deze plannen. Alle drie de scenario’s hebben impact 

op het behouden van jeugd- en senior leden, twee badminton verenigingen in 1 sporthal, de 

betaalbaarheid en de sociale voorzieningen met name de kantine mogelijkheden.  

 

Op 22 april 2015 is er een bijeenkomst geweest waarbij de alle gebruikers van zowel sporthal 

Duyvesteyn als van de Kees Verkerkhal zijn uitgenodigd. Een vierde scenario was door de gemeente 

toegevoegd, namelijk het behoud van beide zalen en de renovatie hiervan.  

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat het vierde scenario het duurste scenario is.  

Elke gebruiker kreeg drie plakkers om op het naar eigen inzicht beste scenario te plakken.  

Vanuit de gemeente zal een advies aan het College van Bestuur worden uitgebracht waarna verder 

stappen gezet zullen worden.  

 

 


