Infoboekje BC Hoeven
2019

Inhoud
Even kennismaken met BC Hoeven ....................................................................................... 2
BC Hoeven door de jaren heen............................................................................................... 2
Het bestuur van BC Hoeven .................................................................................................... 2
Tip .............................................................................................................................................. 4
Doelgroepen binnen BC Hoeven ............................................................................................ 5
Begeleiding en Trainers .......................................................................................................... 5
De jeugbegeleiding .................................................................................................................. 5
De trainers ................................................................................................................................. 5
Huisregels ................................................................................................................................. 6
Clubkleding ............................................................................................................................... 7
Kledingvoorschriften tijdens vrije speelavonden ................................................................ 7
Het vervoer van leden .............................................................................................................. 8
Competitie ................................................................................................................................. 8
Competitieregels ...................................................................................................................... 9
Badminton Nederland ............................................................................................................ 10
Contributie .............................................................................................................................. 11
Lidmaatschap/Inschrijfformulier .......................................................................................... 11
Contributie verplichting......................................................................................................... 12
Inschrijfgeld ............................................................................................................................ 12
Proefmaand ............................................................................................................................. 12
10-rittenkaart ........................................................................................................................... 12
Regels oud- en nieuwe leden................................................................................................ 12
Privacyreglement ................................................................................................................... 13

1

Even kennismaken met BC Hoeven
Hartelijk welkom bij BC Hoeven. Je zult er snel achter komen, voor zover je dat nog
niet weet, dat badminton een hele leuke sport is. De basisregels zijn eenvoudig en
voor iedereen aan te leren.
BC Hoeven is een badmintonclub waar het wedstrijdelement belangrijk is, maar waar
de beoefening en het plezier van de sport, zowel in recreatieve als competitieve
vorm, voorop staat. BC Hoeven organiseert voor haar leden naast badminton, ook
niet badminton gerelateerde activiteiten.
Dit informatieboekje is bestemd voor alle jeugdleden, ouders en senioren die lid zijn
of lid worden van BC Hoeven.
Willen u of uw kinderen een keer een training bijwonen om erachter komen wat
badminton inhoud? Dat kan.
Bij BC Hoeven mag je tot maximaal 4x proberen of je het leuk vindt.
Hierdoor is het voor u of uw kinderen mogelijk eerst de badmintonsport te ervaren,
alvorens een lidmaatschap met de vereniging aan te gaan.
Wij wensen u veel plezier bij BC Hoeven!

BC Hoeven door de jaren heen
BC Hoeven is opgericht op 21 December 1976. Enkele fanatieke badmintonners
startten toen de club in gemeenschapshuis Het Kompas in Hoeven.
Sinds de voltooiing van de bouw van sporthal De Parrestee op 17 Maart 1977, is dit
de thuisbasis van de club.
In deze periode sloot de club zich aan bij de Nederlandse Badminton Bond en nam
kort daarna deel aan de competitie. In de jaren die volgden werden vele successen
geboekt. BC Hoeven is uitgegroeid tot een club waar zowel jong als oud in
recreatieve vorm of in competitieverband de badmintonsport kan beoefenen.

Het bestuur van BC Hoeven
Zoals elke sportvereniging heeft ook BC Hoeven een bestuur dat de club
vertegenwoordigt met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken.
Op de volgende bladzijde vind u een overzicht van de bestuurssamenstelling en de
bijbehorende contactgegevens.
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Voorzitter
Leon Akkermans
President van Rijenlaan 98
4741 DE Hoeven
0165-502974
06-55796027
Leonakkermans3@gmail.com

Taken voorzitter
Vergaderingen voorzitten, verplichte
subsidieaanvragen, verplichte
districtsvergaderingen, extra activiteiten, infoboekje,
stukjes Halderbergse bode en E-mail bestuur.

Penningmeester
Nicole van Tiel
Turnstraat 20
4741 BA Hoeven
06-41747556
Nicolevantiel1993@gmail.com

Taken penningmeester
Boekhouding, ledenadministratie, contact
bondsadministratie, zaalhuur en extra activiteiten.

Secretaris
Patrick Baanvinger
Veenmosweg 5
4731 WE Oudenbosch
06-50824150
Patrick.baanvinger@nl.dsv.com

Taken secretaris
Notuleren en extra activiteiten.
Secretariële taken.

Competitieleider
Peter Boomaerts
Risten 17
4891 BA Rijsbergen
06-30459416
peterboomaerts@home.nl

Taken competitieleider
Competitie districtsvergaderingen en
clubkampioenschappen.

Algemeen bestuurslid
Maud Ossenblok
Prof. Mulderslaan 107
4731 BT Oudenbosch
06-29325145
Maud1996@live.nl

Taken algemeen bestuurslid
Begeleiden Jeugd en extra activiteiten en
Clubkleding

Algemeen bestuurslid
Esmee Aarts
Oranjeboomstraat 194 A2
4812 EM Breda
06-37196862
esmee.aarts@home.nl

Taken algemeen bestuurslid
Begeleiden Jeugd en extra activiteiten
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E-mail bestuur
info@bchoeven.nl
Facebook
http://www.facebook.com/BCHoeven

Webmaster
Raymond Donk
President Hopstakenlaan 13
4741 DB Hoeven

Taak webmaster
Beheer website www.bchoeven.nl

Sporthal De Parrestee
Bovendonksestraat 60
4741 EJ Hoeven
0165-506224

Tip
Heb je vragen over je contributie of lidmaatschap? Neem contact op met Nicole van Tiel
onze penningmeester!

Heb je vragen over de competitie? Heb je een vervanger nodig voor een komende
wedstrijd? Neem contact op met Peter Boomaerts, onze competitieleider!
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Doelgroepen binnen BC Hoeven
Pupillen : Jeugdleden vanaf 6 of 7 jaar die op 31 December van het lopende seizoen de
leeftijd van 13 nog niet hebben bereikt.
Junioren: Jeugdleden vanaf 13 jaar die op 31 December van het lopende seizoen de
leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt.
Junioren/Senioren : Voor jeugdleden die 16 jaar zijn bestaat de mogelijkheid tot een
lidmaatschap bij de senioren.
Senioren : Recreanten en Competitiespelers.
Voor alle groepen zijn training en deelname aan toernooien en competities mogelijk.
Begeleiding en Trainers
Voor elke groep binnen onze club hebben we vaste aanspreekpunten. Zo kunnen de
competitiespelers (senioren) met hun vragen terecht bij de competitieleider.
De recreanten en jeugdleden kunnen hun vragen of opmerkingen aan de
jeugdcommissie stellen.
Uiteraard kun je met vragen over de training terecht bij de trainer (senioren) en de
jeugdcommissie(jeugd).
De jeugbegeleiding
De jeugdbegeleiding : Je vindt hun elke donderdagavond in de sporthal.
De trainers
Nicole van Tiel : Nicole is iedere donderdagavond samen met de jeugdbegeleiding bezig
om onze jeugdleden te trainen.
Frank Verschuren : Frank is iedere donderdagavond bezig om onze senioren nog beter
te maken.
Trainingstijden op donderdag
Jeugd van 18.45-19.45
Senioren van 19.30-20.30

5

Huisregels
Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we hieronder een aantal huisregels
opgesteld. Als iedereen zich daaraan houdt hebben we er allemaal plezier van.
Ben je senior en kom je op donderavond spelen? Begin dan pas om 20.30 uur.
Iedere groep binnen de club heeft zijn eigen tijd en zo ook de jeugd.
Ieder zijn eigen tijd en ruimte!
Draag geen schoenen met blauwe/zwarte zolen in de zaal!
Zo houden we de vloer schoon! Ook buitenschoenen mogen niet gedragen worden in de
zaal. Let op! Wij raden sterk aan om met echte badmintonschoenen te spelen, dit
voorkomt dat je blessures oploopt door ongeschikt schoeisel.
Nieuwe shuttle nodig? Lever de oude in en vraag een nieuwe aan bij iemand van
het bestuur.
Op deze manier gaan we goed om met onze shuttle voorraad.
Gezellig wat kletsen of drinken in de kantine: zet je tas in de hal.
Zo staan je spullen niet in de weg, stukken beter!
Verhang je naamlabel pas na de zoemer en hang geen label op van nog spelende
mensen.
Op die manier krijgt iedereen evenveel kans om te spelen. De wedstrijden duren 20
minuten.
Klaar met de wedstrijd? Leg je shuttle onder het net!
Zo kan er niemand overeen lopen en raakt de shuttle niet kwijt!
Speelavond voorbij?
Netten en palen in de kasten en het labelbord rechts van de kast plaatsen (in de hoek
tegen de muur) Geef de shuttles af bij iemand van het bestuur en doe de kasten op slot
en de lichten uit!
Tijdens het omkleden in de kleedkamer? Laat alles netjes achter!
Jullie zijn niet de enigen die de kleedkamers gebruiken, dus houd het netjes en gooi afval
in de afvalbak!
Let op!! Schuttingtaal hoort niet in de zaal!
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Clubkleding
Wanneer dien je clubkleding te dragen?
Als je een lid bent dat namens onze club aan de competitie(s) deelneemt dien je als team
uniform, dus allemaal hetzelfde gekleed te gaan bij wedstrijden.
Zoals je weet is officiële clubkleding verplicht voor competitiespelers en het is natuurlijk
ook erg leuk om in een shirt van jouw club op de baan te staan! Onder clubkleding
verstaan we een donkerblauwe short/skirt (géén legging!) en het blauwe poloshirt of Tshirt met het witte BC Hoeven logo.
Het bestuur heeft geregeld dat je bij KW Flex de geschikte poloshirts en T-shirts kunt
aanschaffen.
De poloshirts en T-shirts zijn van het merk Viktor en kosten respectievelijk € 27,95
en € 18,30(inclusief bedrukking). Je naam op je shirt kost € 3 extra.
Het beste is om in de maanden mei of juni het shirt te kopen, dan weet je zeker dat je het
shirt op tijd hebt voor de competitie.
Heb je nog vragen dan kun je terecht bij Maud Ossenblok, 06-29325145

Let op!
Alle spelers (jeugdleden en senioren) die deelnemen aan de competitie, dienen in
de polo/T-shirt van Viktor hun competitiewedstrijden te spelen. Het oude Jaco BC
Hoeven shirt mag nog gedragen worden als daar het BC Hoeven logo op staat.
Kledingvoorschriften tijdens vrije speelavonden
Naast de hierboven beschreven regels voor clubkleding gelden ook de volgende
kledingvoorschriften. Het dragen van naveltruitjes of topjes (denk aan shirtjes met
spaghettibandjes e.d.) is niet toegestaan. T-shirts en poloshirts zijn wel toegestaan.
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Het vervoer van leden
In het kader van de verplichte ARBO check is het bestuur verplicht om alle leden, ouders/
verzorgers te wijzen op de volgende punten met betrekking tot vervoer van leden :
Elke bestuurder die leden van BC Hoeven vervoert is op de hoogte van en voldoet aan
de volgende regels:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hij is in bezit van een geldig rijbewijs.
Hij zorgt dat de auto APK gekeurd is.
Hij heeft de auto verzekerd en heeft een bewijs van verzekering bij zich (de
groene kaart).
Hij heeft een inzittendenverzekering die het maximum aantal inzittenden dekt.
Hij vervoert niet meer personen dan wettelijk is toegestaan.
Hij zorgt ervoor dat alle inzittenden een autogordel (indien aanwezig) omdoen en
omhouden
Hij stimuleert dat diegenen die vervoerd worden hun eventuele medische
gegevens bij zich hebben.
Hij heeft als bijnaam Bob! Dus dat betekend 0‰ alcohol!!
Waar “hij”staat, mag dit ook als “zij”gelezen worden.

Elk nieuw lid van BC Hoeven ontvangt het INFOBOEKJE. Bestaande leden kunnen
het infoboekje downloaden op de website. Het bestuur gaat ervan uit dat elke
bestuurder die leden van de vereniging vervoert op de hoogte is van en voldoet
aan bovenstaande regels.
Deze regels worden ook door onze competitieleider nogmaals vermeld bij aanvang
van de competitie.
Competitie
Alle leden hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een competitie.
Jeugdleden kunnen deelnemen aan de districtscompetitie van Badminton Nederland.
Senioren kunnen deelnemen aan twee competitiesoorten. Naast de districtscompetitie
van Badminton Nederland voor ‘competitiespelers’, is het voor recreanten mogelijk om
deel te nemen aan zogenaamde voorjaar- en najaar gezelligheidswedstrijden. Informeer
zowel voor de jeugd- en recreantencompetitie bij Peter Boomaerts als voor de
seniorencompetitie bij Badminton Nederland.

Wees beleefd en sportief!
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•
•
•
•

Wees sportief en netjes op het veld. Als je verliest is dat helemaal niet erg. Je
feliciteert en bedankt je tegenstander na afloop van de wedstrijd.
De scheidsrechter beslist of een shuttle in of uit is. Is de scheidsrechter niet zeker dan
kan het punt worden overgespeeld op verzoek van de spelers.
Het thuisspelende team zorgt voor scheidsrechters.
Als je een fout maakt, speel of gooi de shuttle dan netjes naar je tegenstander.

Wat te doen met de wedstrijdformulieren (jeugd)?
Thuiswedstrijden
Bij de thuiswedstrijden lever je na afloop het ingevulde wedstrijdformulier in bij de
jeugdbegeleiding. Hun verwerken de uitslagen.
Uitwedstrijden
Bij de uitwedstrijden vraag je of de tegenstander een kopie van het wedstrijdformulier
heeft. Is dat niet het geval, schrijf dan de standen zelf over. Lever de kopie van het
formulier bij thuiskomst dan in bij de jeugdbegeleiding.
Competitieregels
Net zoals we regels hebben voor het goede verloop van zaken binnen de sporthal en op
en rond de velden, hebben we ook een aantal competitieregels. Deze regels zorgen
ervoor dat we allemaal weten hoe het eraan toe dient te gaan als er
competitiewedstrijden worden gespeeld.
Wie telt er?
In principe tellen de leden van de thuisspelende partij. Als deze niet beschikbaar zijn, dan
kan er iemand van de aanwezigen gevraagd worden.
Wie vult het wedstrijdformulier in?
De teamcaptain is degene die verantwoordelijk is voor het invullen en controleren van het
wedstrijdformulier.
Wat te doen als een speler van je team niet mee kan doen (blessure of andere
verplichtingen)?
Geef dit ruim op tijd aan bij Peter voor de jeugd en senioren. Hij zorgt voor vervanging.
Als je in een team invalt, neem dan je Nationale Sportpas mee!
De wedstrijdbriefjes worden gecontroleerd op ingevulde bondsnummers, zeker bij
invallers. Zorg ervoor dat dit correct ingevuld kan worden!
We kunnen geen invaller geregeld krijgen. Wat nu?
Bepaal in overleg met de competitieleider Peter en de tegenpartij een nieuwe datum.
Nogmaals: probeer eerst een vervanger te krijgen, het verzetten van een wedstrijd kan
slechts bij hoge uitzondering. Men mag niet zelf de wedstrijd afzeggen!!
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Alle teamcaptains hebben het document “Aandachtspunten voor de
team(captain)s” ontvangen, met daarin een uitgebreide toelichting op
bovenstaande en overige punten.

Badminton Nederland
Badminton Nederland fungeert als overkoepelend orgaan die activiteiten ontwikkelt
en competities organiseert. De Sportpas is het bewijs van lidmaatschap van
Badminton Nederland waarop tevens het bondsnummer staat vermeld. Bij het spelen
van wedstrijden in de competitie of toernooien dient de speler deze pas bij zich te
hebben.

Vanaf 1 januari 2012 ontvangen alle nieuwe leden van Badminton Nederland een
digitale ledenpas! Nieuwe leden zullen dus geen plastic pas meer ontvangen. Leden
die al een plastic Badminton Nederland Pas hebben worden geacht deze pas tot en
met 2013 te gebruiken. Het is de bedoeling dat alle leden van Badminton Nederland
per januari 2014 over zullen gaan naar een digitale pas.
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Contributie
Een andere belangrijke kant van het lidmaatschap bij BC Hoeven is de contributie.
Senioren
Junioren
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 168,00 (excl. Trainingsbijdrage)
€ 200,00 (contributie € 140,00 + trainingsbijdrage € 60,00)

Bij betaling voor een heel jaar vóór 20-01-2018 mag u € 3,00 korting verrekenen.
U hoeft dan slechts € 197,00 te betalen voor junioren en € 165,00 voor senioren.
Bij betaling per half jaar dient u 50% te betalen vóór 20-01-2018 en 20-07-2018.
U mag dan in totaal € 2,00 aan korting verrekenen. U betaalt dan per half jaar
€ 99,00 voor junioren en € 83,00 voor senioren.
Bij betaling per kwartaal dient u 25% te betalen vóór 20-01-2018,20-04-2018,
20-07-2018 en 20-10-2018. In dit geval wordt er geen korting verstrekt. U betaalt
dan per kwartaal € 50,00 voor junioren en € 42,00 voor senioren.
De kosten voor junioren zijn inclusief trainingsbijdrage voor de
donderdagavondtraining, de kosten voor senioren zijn excl. trainingsbijdrage.
Familiekorting: indien binnen een gezin 3 of meer personen een lidmaatschap bij
onze vereniging hebben, wordt een korting gegeven van 10% over de totale
gezinscontributie excl. de trainingsbijdrage.
Er wordt 1 maal per jaar een rekening verstrekt. U dient zelf zorg te dragen voor
tijdige betaling.
Een eerste betalingsherinnering is gratis, bij elke volgende herinnering wordt een
extra bedrag van € 5,00 in rekening gebracht.
Kosten voor clubkleding, shuttleverkoop en seniorentraining worden apart in
rekening gebracht.

Lidmaatschap/Inschrijfformulier
Met de ondertekening van het inschrijfformulier verbind ik mij tot een lidmaatschap
van minimaal één jaar. Daarna wordt het lidmaatschap per kalenderjaar stilzwijgend
verlengd. Opzeggen kan alleen schriftelijk en dient te gebeuren voor 1 december.
Een brief of e-mail kan gericht worden aan de penningmeester. Voordat het
lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan de contributieverplichting te zijn
voldaan.
Indien niet op tijd is opgezegd, ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele
nieuwe jaar.
Je lidmaatschap “tijdelijk stopzetten” behoort niet tot de mogelijkheden met
uitzondering van overmacht door b.v. ziekte. Hiervoor kan een verzoek ingediend
worden bij het bestuur en het bestuur zal dit verzoek bespreken.
Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaar ik verder mij te houden aan de
statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, alsmede aan afspraken
gemaakt op de Algemene Leden Vergadering.
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Contributie verplichting
Bij het aangaan van een lidmaatschap bij BC Hoeven ontstaat de verplichting tot het
betalen van contributie. Bij het niet nakomen van deze verplichting ziet BC Hoeven
zich genoodzaakt in uiterste gevallen een gerechtsdeurwaarder in te schakelen.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor het lidmaatschap van een senior lid bedraagt € 10,00 en wordt
bij de eerste kwartaalbetaling toegevoegd.
Het inschrijfgeld voor het lidmaatschap van een junior lid bedraagt € 5,00 en wordt bij
de eerste kwartaalbetaling toegevoegd.

Proefmaand
Mensen die geïnteresseerd zijn om lid te worden van BC Hoeven hebben de
mogelijkheid om 4 maal gratis te komen spelen. Blijkt men bij nader inzien toch niet
lid te willen worden van BC Hoeven dan zijn er geen verdere verplichtingen.

10-rittenkaart
Het is daarna nog mogelijk éénmalig een 10-rittenkaart aan te schaffen.
Kosten hiervan zijn € 50,00 en is één jaar geldig.
Deze zijn te koop bij de penningmeester.

Regels oud- en nieuwe leden
Oud leden die binnen een jaar weer lid willen worden kunnen eenmalig een 10-ritten
kaart nemen of weer lid worden.
Oud leden die na een jaar weer lid willen worden mogen 4 keer gratis komen spelen,
daarna eenmalig een 10-ritten kaart nemen of weer lid worden.
10-rittenkaart is langer geldig dan 1 jaar.
Competitiebijdrage en bijdrage training wordt niet teruggegeven.
Bedrag voor training moet in een keer voldaan worden.
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Teruggave contributie na 3 maanden blessure of andere reden gaat altijd in overleg
met bestuur. Een lid moet dit zelf aangeven.
Niet leden betalen per avond €5,Bij niet leden die een training willen bijwonen gaat van de 4 keer gratis speelavonden
er 2 keer af.

Privacyreglement
Badmintonvereniging BC Hoeven legt privacygevoelige gegevens oftewel
persoonsgegevens vast en verwerkt deze. De gegevens worden alleen gebruikt ten
behoeve van het uitvoeren van activiteiten binnen en door de vereniging. Deze
gegevens worden nimmer verstrekt aan derden.
Als lid van de vereniging bent u tevens lid van de landelijke badmintonbond
"Badminton Nederland". Ten behoeve van dit lidmaatschap worden NAW-gegevens
verstrekt aan Badminton Nederland. De bond gebruikt uw gegevens indien u
deelneemt aan de bondscompetitie en om u informatie over de activiteiten van de
bond toe te sturen.

In het kader van de uitvoering van activiteiten van de vereniging kunnen
persoonsgegevens, of tijdens een evenement gemaakt foto's, worden gepubliceerd
op de website van de vereniging, lokale en/of regionale nieuwsbladen en socialmedia.

Dit privacyreglement is ook te vinden op de website:
http://www.bchoeven.nl/?page=info&sub=privacy
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