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Voorwoord bestuur 
De herfst is begonnen in Nederland en dat kunnen afgelopen dagen ook wel merken aan 
het weer met veel regen en een koudere wind. 

Des te lekkerder om weer volop binnen te kunnen badmintonnen in een van onze 
accommodaties met veel andere enthousiaste bekende leden en ook nieuwe leden. 

In het Spectrum is er alleen een klein probleempje met de vloer ontstaan. Tussen baan 1 
en 4 is een klein stukje waar de ondervloer los heeft gelaten (mogelijk poreus beton?), 
gelukkig nog niet in een van onze badmintonbanen, maar zeker geen goed teken. 
Sportplaza en de gemeente zijn al bezig om dit verder te onderzoeken, maar onduidelijk 
wat er moet gebeuren om dit te repareren. We zullen jullie op de hoogte houden hiervan 
en hierbij willen we jullie vragen ook bij ons te melden als jullie andere mankementen 
constateren. Een bekende andere klacht van onze leden (en onze tegenstanders in de 
competitie) is de felheid van de lampen. Om de felheid van de lampen mogelijk aan te 
kunnen passen, zodat we ten alle tijden de shuttle kunnen zien, moeten we een officiële 
klacht schrijven naar Sportplaza, die zij dan weer met de gemeente kunnen bespreken. 
Dit gaan we dan dus ook doen en we proberen dit in overleg met Sportplaza en de 
gemeente op te lossen.  

Het is ook weer de tijd van het jaar voor een ALV (Algemene Ledenvergadering), waarbij 
wij als bestuur verantwoording afleggen over het seizoen 2020/2021 en tevens zal de 
kascommissie zijn oordeel vellen hierover. Het was een heel bijzonder seizoen met alle 
Coronaperikelen, dus ook lastig voor ons als bestuur in de uitvoering. Dit zal jullie 
duidelijk worden als jullie de geplande ALV op Maandag 13 December 2021 in de FBK-hal 
(Tijnes) om 20 uur komen bijwonen. We verwachten nu nog dat we deze vergadering 
fysiek kunnen houden, maar daar kan de komende dagen verandering in komen als de 
regering mogelijk nieuwe maatregelen gaat aankondigen, die dat dan onmogelijk maken. 
We zullen jullie op de hoogte houden hiervan en de agenda en stukken tijdig met jullie 
delen. 

Wat we als bestuur in ieder geval binnenkort willen doen is een avond organiseren met 
alle actieve vrijwilligers om uit te leggen waar wij als bestuur allemaal mee bezig zijn en 
ook bij welke vraagstukken wij nog hulp nodig hebben. We hopen nieuwe ideeën en 



inzichten te krijgen voor deze vraagstukken (Hoe houden we de speelavonden leuk? en 
invoering van een nieuw contributiesysteem) en natuurlijk ook draagvlak binnen de 
vereniging. BC Meershuttle is een vereniging van en voor vrijwilligers!!  

Zaterdag 6 november 2021 is de uitreiking van de cheques van de Rabo Clubsupport 
actie en hopelijk kunnen we weer een leuk bedrag in ontvangst nemen. 

Zoals je kunt lezen gebeurt er genoeg in onze vereniging, maar het belangrijkste is toch 
dat we allemaal kunnen blijven genieten van een potje badminton. 
 
Sportieve groeten, 
Het bestuur van BC Meershuttle 

 

Welkom nieuwe leden 
Dit seizoen mogen we een ongekend aantal nieuwe leden verwelkomen, zowel bij de 
senioren als bij de jeugd. Er staan zelfs een aantal senioren op de wachtlijst voor de 
volgende starterstraining! Dit alles betekent meer nieuwe gezichten op de speelavonden. 
Daarom doen we graag een beroep op je om ervoor te zorgen dat onze nieuwe leden zich 
snel thuis voelen. Alvast bedankt! 

Wachtlijst voor nieuwe leden  
Door de aanwas van nieuwe seniorleden zien we de drukte op de woensdag- en 
donderdagspeelavonden toenemen. En dat in de wetenschap dat er zich nog leden 
zullen aanmelden die nu nog proefspelen of proeftrainen. Dit is reden genoeg om pas op 
de plaats te maken en voorlopig een wachtlijst voor nieuwe aanmeldingen in te stellen. 
Dan kunnen we de komende tijd, in ieder geval tot 1 januari, de drukte op de 
speelavonden monitoren en zien of er ruimte is voor nog meer nieuwe leden! 

 

Grote Clubactie 
Steun BC Meershuttle en koop een Grote Clubactie lot!! 
  
Net als voorgaande jaren doen we als club ook dit jaar weer meer met de Grote 
Clubactie. Een lot kost €3,- Hiervan gaat 80% naar de vereniging, hiervan kunnen we 
leuke extra activiteiten organiseren zoals het ouder- kind toernooi of het jeugdkamp. 
Klik op de link grote clubactie, Vul je gegevens in en bestel direct een lot! Dit kan tot 23 
november. 

Je kunt ook bij één van onze jeugdleden loten kopen. Op dit moment is ons best 
verkopende jeugdlid Lucas Vijlbrief.  Hij heeft al 49 loten verkocht! 

Naast de hoofdprijs van €100.000 zijn er nog veel meer prijzen te winnen, 
check https://www.clubactie.nl/lotenkopers/prijzen-uitslag/ voor alle prijzen. 

https://lot.clubactie.nl/lot/bc-meershuttle/newsflash-b/2350594
https://www.clubactie.nl/lotenkopers/prijzen-uitslag/


Stand jeugdcompetitie 
BC Meershuttle heeft 3 jeugdteams die uitkomen in de jeugdcompetitie regio Noord-
Holland. Alle uitslagen en het programma kun je vinden op deze site:  

https://badmintonnederland.toernooi.nl/ 

De tussenstanden tot nu toe zijn: 

 

 

 
Ook vrijwilliger worden? 
Gelukkig zijn er bij Meershuttle nogal wat leden als vrijwilliger actief. Waarbij iedere 
vrijwilliger deel uit maakt van een team dat zich inzet voor een activiteit van 
Meershuttle. Zoals begeleiding van de jeugd, of de promotie van onze vereniging, of de 
organisatie van een toernooi. Er is keuze genoeg! Wil je te weten komen wat bij je past? 

Stuur dan even een mailtje naar vrijwilligers@bcmeershuttle.nl 

https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/league/club?id=D259549D-92EE-4952-A21D-32687D1B6D38&club=15
mailto:vrijwilligers@bcmeershuttle.nl


 

Sponsor Kliks 
Blijf de vereniging (gratis) sponsoren via je online aankopen, klik op deze banner: 

 

 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=10961&cn=nl&ln=nl

