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Voorwoord van onze voorzitter Ruud van Benthem 
 
Aankomend jaar wordt een goed jaar. We hebben nieuwe vrijwilligers, die zich 
gaan inzetten voor de competitie, de seniorentraining en de begeleiding van de 
jeugd. Daar zijn we erg blij mee!   
 
Verder komt er weer een editie van onze jaarlijks BC Level toernooi, deze keer 
op zaterdag 13 april 2019. Dus houd die datum alvast gereserveerd! Afgelopen 
jaar was het erg gezellig en drukker dan het jaar ervoor. Dit jaar verwachten wij 
nog een sportiever toernooi! Dus houd dit in de gaten! 
 
Op maandag en dinsdag zijn er dit jaar seniorentrainingen. De dinsdag wordt 
dit jaar toegevoegd, ik hoop er zelf ook bij te zijn voor de ‘tips & tricks’. Wil je 
nog wat leren, meld je dan aan!   
 
De competitie heeft komend jaar 2 extra teams, 1x A poule en 1x B poule. Het 
aantal wedstrijden en de diversiteit komt dit zeker ten goede. De kwaliteit van 
deze nieuwe teams zijn op de donderdagavonden te bewonderen. Kom gerust 
langs. 
 
Verder wens ik jullie weer heel veel plezier in het komend jaar en tot snel! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
  

 
Voorzitter BC Level 
Namens het bestuur BC-Level,  
Ruud van Benthem, voorzitter 
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Enkele huishoudelijke regels 
 
Contributie betaling: 
Een keer per halfjaar vooraf. Er is geen mogelijkheid tot teruggave. 
 
Contributie:  €60,- per half jaar 
Inschrijfgeld:  €5,-  bij aanmelding 
BANK:   NL12INGB0001650259 t.n.v. B.C. Level  
 
Afmelding: 
Afmelden als lid kan op verschillende manieren: 
* stuur een mail naar bestuur@bclevel.nl 
* of bel/schrijf onze penningmeester Hans Diehle via 06-23116534 of Hannie 
Schaftplantsoen 10 5348 GC Oss 
 
De afmelding gaat in bij de volgende contributiebetaling. 
 
Proefspelen: 
Potentiële seniorleden kunnen na aanmelding per mail of telefoon bij de 
ledenadministratie 2 avonden komen proefspelen. Proefspelers voor de 
jeugdafdeling mogen 3 keer komen. 
 
Zaalverdeling: 
De senioren spelen op maandag en dinsdag in sporthal De Ruivert en op 
donderdag in sporthal De Mondriaan. De jeugdspelers spelen op donderdag in 
sporthal De Ruivert. 
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Wist je dat .... 
 

• we aan het einde van seizoen 2017-2018 afscheid hebben genomen 
van ons oudste en trouwste lid Wim Arts?  

• we hem veel dank verschuldigd zijn voor zijn jarenlange inzet als 
avondbegeleider op de dinsdagavond en hem heel erg gaan missen? 

 
• Peter Wolf en John van der Bruggen voortaan samen de competitie in 

goede banen gaan leiden? 
• Sander Stevens de nieuwe assistent trainer is voor de senioren? 
• Miriam den Hartog onze nieuwe reserve avondbegeleider is voor de 

donderdagavond?  
• ons jeugdlid Julie Sudmeier het vaste team van de jeugdbegeleiding 

gaat versterken? 
• je lief & leed berichten kunt doorgeven aan Cathy van Doorn? 
• we ook komend seizoen weer meedoen met de Try Out Sports om 

nieuwe jeugdleden aan te trekken?  
• in de map met de presentielijst een actueel EHBO-overzicht zit met 

belangrijke info om snel goede hulp te kunnen verlenen? 
• onze penningmeester Hans Diehle het fijn vindt als je wijzigingen in je 

bereikbaarheidsgegevens tijdig aan hem doorgeeft? 
• BC Level een eigen clubshirt heeft en dat je eigenaar kunt worden van 

zo'n bijzonder authentiek shirtje voor een zacht vriendenprijsje? 
• het bestuur jullie allemaal een gezellig nieuw seizoen toewenst met 

vele sportieve uitdagingen? 
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Wie doet wat in ons bestuur? 
Wij vinden het als bestuur van BC Level heel belangrijk om dicht bij onze leden 
te staan en te weten wat er leeft. Ook horen we graag waar we zaken kunnen 
verbeteren of wat we juist goed doen en moeten behouden voor onze club. 
Omdat gebleken is dat niet iedereen ons kent en weet wie wat doet, lichten we 
hieronder onze taakverdeling toe waardoor je ons gerichter kunt benaderen 
met vragen of tips. We zijn overigens alle 4 bereikbaar via bestuur@bclevel.nl, 
telefonisch (zie contactinformatie in dit bulletin) of spreek ons gewoon aan 
tijdens de speelavonden!  

 
Ruud van Benthem, voorzitter  
*algemene gang van zaken binnen onze club 
* jeugdzaken en jeugdtraining 
* vrijwilligers(beleid) 
* is vaste donderdagavondspeler  
 
 
 
 
 
 
Hans Alards, secretaris 
* accommodatie, huur en gebruik van de sporthal 
* contactpersoon voor de gemeente 
* coördinator jaarlijkse BC Level toernooi 
* vrijwilligers(beleid) 
* is vaste dinsdagavondspeler 
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Hans Diehle, penningmeester 
* ledenadministratie en financiën 
* EHBO 
* materialen/shuttles 
* gevonden/verloren voorwerpen 
* is vaste dinsdagavondspeler en avondbegeleider 
 
 
 
 
 
Cathy van Doorn, bestuurslid 
* seniorenzaken en seniorentraining 
* competitie 
* Try out Sports (schoolsport) 
* lief & leed 
* nieuwsbrief, BC Level-bulletin, Facebook en website 
* is vaste maandagavondspeler en avondbegeleider 
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Interview met jeugdbegeleider Hans van der Heijden 
 
Op donderdagavond speelt onze jeugd traditiegetrouw in De Ruivert. Zij 
worden begeleid door een vast team met enthousiaste mensen: Hans, Irma, 
Sabine en Alexander, onze jeugdtrainer. Zij zorgen voor een afwisselend 
programma met spel en training, toernooitjes en natuurlijk veel spelplezier. We 
keken met Hans even terug op het afgelopen seizoen. 
 
Hans, hoe heb je het afgelopen seizoen ervaren?  
 
Het afgelopen seizoen was voor ons, de begeleiders, weer een ontzettend 
enerverend seizoen. We hebben weer verschillende nieuwe leden mogen 
verwelkomen. En dat is natuurlijk altijd leuk, hoe meer jeugd hoe liever! We 
hebben zo goed mogelijk geprobeerd de kinderen verschillende aspecten van 
het badminton bij te brengen, zodat ze steeds beter kunnen worden in hun 
badmintonspel en techniek. Daarbij wisselen we de gewone speelavonden af 
met regelmatig een leuk toernooi. Dit wordt door iedereen altijd als gezellig 
ervaren. 
  
Wat viel je op? En wat waren de hoogtepunten?  
 
Het meest opvallende vond ik dat we dit jaar meer moeite hadden om de wat 
oudere jeugd betrokken te houden bij de speelavonden. Dat maakte het voor 
ons soms lastig om de indelingen van de speelavonden rond te breien. Aan de 
andere kant is het ook goed om te zien dat de aansluiting van de oudere jeugd 
met de senioren steeds soepeler verloopt en dat daardoor de overstap 
uiteindelijk steeds makkelijker is. Dat is een goede zaak. 
 
Persoonlijk vond ik het hoogtepunt toch wel de clinic, die we op de J.F. 
Kennedyschool eind juni hebben gegeven. Alexander, Julie, Flip  en ik vonden 
het ontzettend leuk om te doen. Het gaf ons een zeer goed gevoel, maar de 
kinderen en de school vonden het ook een positieve ervaring. We hebben denk 
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ik een goede indruk achter gelaten. Het is een mooie manier om toch weer 
kinderen enthousiast te maken voor onze mooie badmintonsport. Hopelijk 
komen er de komende tijd meer van deze mogelijkheden om BC Level op de 
kaart te zetten. Ik doe dan graag weer mee!  
 
Wat zijn jullie plannen voor het nieuwe seizoen voor de jeugd? 
 
Er is veel draagvlak voor onze huidige manier van werken. We gaan het 
komend seizoen daar gewoon op voortborduren. Maar nieuwe ideeën zijn 
natuurlijk altijd welkom. Ik hoop wel dat we weer nieuwe aanwas krijgen zodat 
de spelersgroep wat groter wordt. Daarom is het goed dat we weer meedoen 
met de Try Out Sports. Hier komen toch elke keer wel weer een paar nieuwe 
leden uit. Verder heeft Julie zich aangemeld om ook de jeugd te gaan 
begeleiden op donderdag avond. Daar zijn we ontzettend blij mee. Julie, heel 
veel plezier in ons team! 
 
Tot slot: wil je de kinderen nog iets toewensen? 
 
Uiteraard wens ik de kinderen weer een mooi seizoen toe met veel plezier en 
veel mooie sportieve uitdagingen en ik hoop ze allemaal weer fit terug te zien 
aan het begin van het nieuwe seizoen! 
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Seniorentraining in het nieuwe seizoen is uitgebreid! 
 
Het is inmiddels een mooie traditie geworden bij BC Level: de seniorentraining 
van Peter Wolf op maandagavond. Door deze training hebben verschillende 
leden de basisbeginselen van de badmintonsport onder de knie gekregen of 
juist "de puntjes op de i " kunnen zetten. Wij hebben gemerkt dat door de 
training leden beter aansluiting konden vinden bij de speelavonden wat alleen 
maar de speelvreugde verhoogt. Ook waren er wat meer gevorderde leden, die 
door de training weer even op scherp werden gezet. De trainingsgroep is 
ondertussen aardig groot geworden. Dat 
heeft ertoe geleid dat we gezocht hebben 
naar mogelijkheden om de trainings-
faciliteiten uit te breiden. En dat is gelukt! 
 
Vanaf komend seizoen wordt er niet alleen op 
maandagavond, maar ook op dinsdagavond 
training gegeven voor senioren. Peter Wolf 
blijft de vaste trainer op maandagavond. 
Sander Stevens gaat met ondersteuning van 
Peter de training op dinsdagavond verzorgen. 
En daar zijn we heel blij mee!  
 
Sander, van harte welkom als nieuwe trainer 
bij onze club en veel succes!  
 
 
Hoe gaat het in zijn werk? 
 
Peter en Sander stemmen de trainingen inhoudelijk op elkaar af. De trainingen 
op maandag en dinsdag zullen dus dezelfde onderdelen bevatten. Voorwaarde 
om echt te kunnen starten met de trainingen is wel dat er per groep minimaal 
4 deelnemers zijn.  
Net als voorgaande jaren worden de trainingen gegeven in 2 blokken van elk 8 
lessen. Elke les start om 20.00 uur en eindigt rond 20.45 uur. De blokken zijn 
als volgt gepland: 
 
* Blok 1: Voor wat betreft de maandag start dit blok op maandag 1 oktober 
2018 en loopt tot en met maandag 26 november 2018. Op maandag 15 
oktober 2018 is er vanwege de herfstvakantie geen training. De zaal is dan wel 
gewoon open voor vrij spelen. Voor wat betreft de dinsdag start dit blok op 2 
oktober 2018 en loopt tot en met dinsdag 11 december 2018. Vanwege de 
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herfstvakantie is er geen training op dinsdag 16 oktober.  Op dinsdag 23 
oktober 2018 en dinsdag 27 november 2018 is er geen training vanwege de 
dorpencompetitie. De zaal is op deze data wel gewoon open voor vrij spelen. 
 
* Blok 2: Dit blok start op maandag 4 februari/dinsdag 5 februari 2019 en loopt 
tot en met maandag 1 april/dinsdag 2 april 2019. Op maandag 4 maart/dinsdag 
5 maart 2019 is er geen training vanwege carnaval. De zaal is dan wel gewoon 
open voor vrij spelen.     
 
Veel leden hebben min of meer een of meerdere vaste speelavonden, waarop 
ze spelen. Dit staat los van de avond waarop je training kunt volgen. Dus is bv. 
maandag je vaste speelavond, maar wil je graag training volgen op dinsdag, 
dan is dit geen probleem.  
 
Leden die niet langer dan 1 jaar lid zijn van onze club en nog geen training 
hebben gevolgd mogen hun eerste trainingsblok gratis volgen (een eventueel 
volgend trainingsblok kost € 10,=). Voor de overige leden is de bijdrage € 10,= 
per blok.  
 
Je kunt je tot 2 weken vóór aanvang van een blok aanmelden door een mail te 
sturen naar bestuur@bclevel.nl (bij onderwerp: aanmelding training, ter 
attentie van Hans Diehle) met daarin de volgende gegevens: 
 
* naam, adres, postcode en woonplaats 
* telefoonnummer 
* geboortedatum 
* welk(e) blok(ken) je wilt volgen 
* of je beginner of gevorderde bent 
* of je voorkeur hebt voor maandagavond, dinsdagavond of geen voorkeur 
(dus dat je allebei de avonden kunt, wij plaatsen je dan in een van de 2 
groepen)   
 
Na jouw aanmelding ontvang je bericht met informatie over de indeling van de 
trainingsgroepen en (indien van toepassing) de betaling van de bijdrage. Mocht 
je nog vragen hebben over de training, dan kun je even bellen met Peter Wolf 
(06-53312774).    
 
Wij wensen de deelnemers alvast veel leerzame en sportieve momenten toe! 
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De nieuwe competitie komt er aan! 
 
Ook in seizoen 2018-2019 start weer een nieuwe ronde van de competitie. De 
eerste speelavond is op donderdag 4 oktober 2018. De laatste speelavond en 
tevens feestelijke afsluiting en prijsuitreiking staat gepland voor donderdag 4 
april 2019. Een extra gezellige avond, omdat dan alle teams spelen. En het blijft 
soms spannend tot de laatste wedstrijd! Tussentijds is er ook een gezamenlijke 
speelavond en wel op donderdag 13 december 2018. We hopen dat iedereen 
dan ook aanwezig kan zijn! 
 
Zoals gebruikelijk spelen we in 2 poules, de A- en B-poule. Dit seizoen is elke 
poule uitgebreid met een nieuw team. In totaal spelen dus 11 teams. Dat 
belooft weer een sportieve krachtmeting te worden van formaat! 
 
Hieronder staan de teams, die het tegen elkaar gaan opnemen. Ook is bij elk 
team vermeld wie de teamcaptain is.  
 
A-poule:  
Alanie    teamcaptain: Peter Wolf 
Awesome   teamcaptain: Karin Ruitenbeek 
BV Lith    teamcaptain: Arianne Baijens 
BCO'06    teamcaptain: Yvonne van Ravensteijn 
Level 18 (NIEUW!)  teamcaptain: Fred Timmermans 
 
B-poule: 
BC Raam-Melle (NIEUW!)  teamcaptain: Jolanda Verbueken 
Detroit    teamcaptain: Lars Huiting 
Gruppo Sportivo   teamcaptain: Kim Daanen 
Racketiers   teamcaptain: Cathy van Doorn 
Shuttleducks   teamcaptain: Marloes Simons 
The Next Level   teamcaptain: Irma Huijberts 
  
Level 18 en BC Raam-Melle: van harte welkom in onze competitie en veel 
succes en plezier! 



 

- 12 - 
 

 
Supporters 
Een competitie is natuurlijk nog leuker als er ook supporters op de tribune 
zitten, die de spelers enthousiast aanmoedigen. Kom daarom op 
donderdagavond naar de Mondriaanhal en geniet van het mooie 
badmintonspel. Op onze website staat het speelschema van de competitie. Zo 
kun je zien welke teams op welke data spelen. Dit schema is altijd onder een 
klein voorbehoud, omdat er soms nog met data wordt geschoven.    
En mocht je nu denken "ik zou eigenlijk ook wel mee willen doen in de 
competitie, maar heb geen team......", geen nood! Geef dit bij ons aan en wij 
kijken op welke manier je nog kan aanhaken. Ook is er nog ruimte voor nieuwe 
teams. Wel vóór 20 september  bij ons opgeven!  
 
Wij kijken al uit naar de competitie en hopen jullie weer te treffen in de 
Mondriaan!  Veel plezier allemaal! 
 
Met sportieve groet, 
 
Peter Wolf, competitieleider (tel. 06-53312774) 
John van der Bruggen, assistent competitieleider (tel. 06-46335322) 
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Begroting 2018-2019 
 

Begroting Seizoen 2018-2019

Inkomsten begroot

Contributie 12000.00
SEC 0.00
Gemeente subsidie jeugd 200.00
Competitie 550.00
Rente 0.00
Training senioren 100.00
Verkoop T-shirts 0

12850.00

Uitgaven begroot
Zaalhuur  11200.00
Shuttles 3 dozen a 10 stuks 375.00
ING kosten + IBANQ 300.00
Senioren Competitie + Toernooi 200.00
Levelbulletin + drukwerk 75.00
Begeleiderskosten 350.00
Promotie BC Level + Themabijeenkomsten 20.00
Website, mailing en hosting 30.00
Onvoorzien 150.00
Onderhoud en aanschaf materialen 50.00
Administratiekosten 20.00
Jeugd Toernooien + Prijzen 100.00

Kosten ALV + vergaderkosten 200.00
Seizoenafsluiting 400.00
Advertentiekosten 30.00

Bedankjes afscheid begeleiders, ondersteuners 150.00

13650.00

Saldo begroting 2017-2018 -800.00Saldo begroting 2018-2019
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Notulen Algemene Leden Vergadering woensdag 23 mei 2018. 
Locatie:  "Boerderij de Deel", Treubstraat te Oss. 
 
Aanwezig:  
Bestuur: Ruud van Benthem, Cathy van Doorn, Hans Diehle en Hans Alards. 
Leden: Peter Wolf, Miriam den Hartog, Fred Brassé, John van der Bruggen, 
Monique van Helden en Pieter Wouters. 
Bezoeker(s): Geen 
Afwezig: 
Met kennisgeving: Anneke de Ruijter, Annemarie Las, Gijs Verheijden, Dennis 
van Heumen, Geert de Bekker, Fred Timmermans, Leon Hoek, Eric Falck, Kim 
Daanen, Rik van der Heijden, Ad Raeijmaeckers, Cassander van Zoest. 
Zonder kennisgeving: alle overige leden. 
 
Agenda: 
1. Opening.  
2. Ingekomen stukken. 
3. Notulen ALV 17 mei 2017. 
4. Bestuursverkiezing. 
5. Stand van zaken op de speelavonden en competitie. 
6. Communicatie. 
7. Pauze.  
8. Vrijwilligersvergoeding. 
9. Aankondiging screenen huishoudelijk reglement. 
10. Verslag kascontrolecommissie.  
11. Financieel verslag penningmeester  
12. Realisatie seizoen 2017 / 2018 
13. Begroting seizoen 2018-2019.  
14. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.  
15. Enquête senioren junioren. 
16. Rondvraag.  
17. Sluiting.  
 
1. Opening. 
Om +/- 20.05 uur opent de voorzitter de 33ste ALV. Hij heet iedereen van harte 
welkom. 
Hij bedankt vrijwilligers die door hun inzet het badminton mogelijk maken. Ook 
het bestuur van De Deel wordt bedankt voor het mogelijk maken om hier te 
vergaderen. 
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2017-2018 is een druk en actief jaar geweest. Er zijn na de ALV:  
6 bestuursvergaderingen gehouden,  
2 bijeenkomsten team Flagship Best e.o.  
1 bijeenkomst SEC  
1 gebruikersoverleg gemeente en overige sportverenigingen 
 
Elke bijeenkomst heeft het doel gehad om BC Level meer continuïteit te geven, 
meer spelplezier,  meer leden, meer badminton. 
Op dit moment hebben we 82 Leden senioren en 24 leden Jeugd. Samen maakt 
dat 106 leden. Iets minder dan vorig jaar met 108 leden. We hebben nu 4 jeugd 
leden minder, ook zal dit jaar ook wat oudere jeugd doorstromen naar de 
senioren. Hierdoor is er in ieder geval voldoende ruimte voor nieuwe aanwas. 
Afgelopen jaar hebben we voor het eerst een volledig jaar van 20:00 tot 22:30 
gedraaid. Ook is er goed gekeken naar drukte op de speelavonden, hier komen 
we nog op terug. 
Dit jaar hebben we weer een enquête gehouden onder de senioren en jeugd, 
conclusie zal verderop de avond komen.  
Een club zonder nieuwe leden is geen optie voor BC-Level. Laten we ervoor 
zorgen dat iedereen zich welkom voelt. Iedereen is beginner geweest, geef ze 
de mogelijkheid om te groeien. 
Financieel staan we er prima voor. Hierop zal de penningmeester op terug 
komen. 
Ook zijn we dit jaar een geheel jaar op weg met de nieuwsbrief en 1x jaarlijks 
boekje. 
Naar wat wij ervan opmerken, wordt deze goed gelezen. 
Vergeet niet: Like ons op Facebook! 
 
2. Ingekomen stukken. 
Van de gemeente ontvingen we de gebruikelijke documenten voor het 
aanvragen van zaalhuur voor het volgend seizoen. Dit moest en is gedaan vóór 
15 mei. De zaalhuur stijgt gering met +/- 1,4%. De speelmomenten blijven in 
onze aanvraag ongewijzigd t.o.v. het huidige seizoen. 
 
3. Notulen ALV 2017. 
Omdat er geen opmerkingen zijn worden de notulen van vorig jaar 
aangenomen. 
Actiepunten uit ALV 2017 verslag: 
De penningmeester heeft nagezocht of het voeren van een balans voor een 
kleine vereniging noodzakelijk is. Dit is niet zo. Onze huidige financiële 
rapportage voldoet ruimschoots aan de gestelde eisen. Is in feite uitgebreider 
dan noodzakelijk. 
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Een brief naar de gemeente m.b.t. veiligheid douches is niet geschreven. Dit 
punt is wel besproken bij het jaarlijkse gebruikersoverleg in januari. De 
gemeente heeft dit seizoen alle douches, vloeren en verwarmingssystemen 
gerenoveerd. 
 
4. Bestuursverkiezing. 
Cathy is op basis van de statuten aftredend na een bestuursperiode van 3 jaar. 
Zij stelt zich weer herkiesbaar. Dit is eerder aan iedereen bekend gemaakt. Er 
hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Niemand heeft bezwaar tegen de 
herbenoeming van Cathy als bestuurslid. Hierbij is deze benoeming 
vastgesteld. De overige bestuursleden zijn zittende leden. 
 
5. Stand van zaken op de speelavonden en competitie. 
Net als vorig jaar zien wij dat leden tot ongeveer 22:00 blijven spelen, daarna 
loopt het speelveld leeg.  
Hans Diehle licht de bezettingsgraad per speelavond toe. De gemeten periode 
is jan. 2017 t/m dec. 2017. De bezettingsgraden zijn: 
maandag  105%. 
dinsdag  111%. 
donderdag 116%. 
Note: 100% bezettingsgraad houdt in dat alle beschikbare banen volledig bezet 
zijn. Hoger dan 100% betekent dus dat leden moeten wachten. 
Deze bezettingsgraden zijn geen aanleiding om het aantal speelmomenten te 
wijzigen. 
 
Avondbegeleiders: 
Maandag senioren: Fred Brassé  & Cathy van Doorn. 
Dinsdag senioren: Hans Diehle – nieuwe avondbegeleider John van den 

Bruggen . 
Donderdag senioren: Peter Wolf & Rob van der Biezen. 
Donderdag jeugd: Hans van der Heijden, Alexander Kocken, Irma 

Huiberts en  Sabine Meulendijks.  
 
Competitie: 
De competitie is goed verlopen er is op beide niveaus flink gestreden en de 
competitie was ook spannender dan voorgaande jaren. In de B poule waren 5 
teams,  dat is 1 meer dan vorig jaar. 
Daarnaast blijft er gezocht worden naar nieuwe teams, maar dat valt niet mee! 
Graag wil ik Peter ook bedanken voor al zijn inzet, de organisatie neemt veel 
tijd en energie in beslag.  Wij waarderen dit enorm! 
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We zoeken  naar een assistent voor Peter Wolf i.v.m. competitie. Dit i.v.m. de 
vele taken, die Peter al heeft. Graag wil ik  jullie vragen je oren en ogen open te 
houden. Of wil je zelf assisteren? 
Afgesproken is de leden per e-mail te vragen zich aan te melden voor de 
competitie; ook niet leden zijn welkom. We wensen van zowel A- als B-niveau 1 
speler (man of vrouw). Actie RvB. 
 
8. Vrijwilligersvergoeding. 
Voorheen is de constructie ontstaan dat bestuursleden geen contributie 
betaalden. Dit als een soort compensatie voor hun inzet als vrijwilliger voor de 
club. Deze gedachte is losgelaten. We maken nu een splitsing: aan de ene kant 
hebben we leden en die betalen (ongeacht of ze wel of geen vrijwilligerswerk 
doen) contributie, aan de andere kant hebben we richtlijnen voor ons 
vrijwilligersbeleid. Dit is o.a. de jaarlijkse vrijwilligersavond om de vrijwilligers te 
bedanken voor hun inzet. Ook zal aan het einde van dit seizoen nog een 
attentie worden uitgereikt aan onze vrijwilligers. Sinds seizoen 2017-2018 
betalen bestuursleden dus -net als andere clubleden- gewoon dezelfde 
jaarlijkse contributie. 
 
9. Screening Huishoudelijk Reglement. 
In het lopende jaar zullen we het huishoudelijk reglement screenen. Wanneer 
aanleiding is tot aanpassing zullen we daarop terug komen in de volgende ALV. 
Ruud meldt dat het bestuur onderzoekt wat de consequenties zijn van de per 
25 mei 2018 van kracht geworden Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). De AVG is het gevolg van Europese wetgeving, die 
ook van toepassing is op sportverenigingen. 
 
7. Pauze.  
 
6. Communicatie 
Cathy heeft communicatie als een van haar hoofdtaken op zich genomen en 
licht dit agendapunt zelf toe. Als bestuurslid communicatie in mijn portefeuille, 
taken gaan in afstemming met overige bestuursleden, uitvoering verder i.s.m. 
Monique (website, flyer, nieuwsbrief) en Anneke (Facebook), waarvoor dank! 
- Communicatie clubbreed: nieuwe huisstijl, er zijn dit seizoen 5  nieuwsbrieven 
uitgebracht en de 6e is in aantocht, bulletin in nieuw jasje gestoken, 
Facebookpagina, flyer, website en mails via penningmeester aan leden. 
Het bulletin verschijnt 1x per jaar aan het begin van het nieuwe seizoen. Het 
wordt digitaal naar alle leden gestuurd en is in beperkte oplage ook als boekje 
beschikbaar. 
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De nieuwsbrief  is kort, behandelt diverse meest actuele onderwerpen en 
verschijnt 4 tot 5x per seizoen. 
Communicatie individuele leden: bij wat langere afwezigheid leggen we 
contact, indien toepasselijk sturen we een kaartje vanuit lief & leed-pot, verder 
tussen bedrijven door op de speelavonden zetten wij onze oren en ogen open. 
Contact houden met onze leden vinden wij belangrijk. Daarom horen wij ook 
graag van onze leden als er aandacht nodig is voor iemand binnen onze club. 
De komende periode gaan we kijken of we onze website verder kunnen 
uitbouwen met andersoortige informatie, die onze club(leden) kan 
ondersteunen.  
Verder kan worden onderzocht of we social media verder kunnen inzetten om 
de jeugd te bereiken. Bv. via Instagram. Hierbij is het slim om jeugdleden/-
begeleiders te betrekken. Als het zo ver is, zullen we deze tip ter harte nemen.  
 
 
10. Verslag kascontrolecommissie. 
Op 9 mei heeft de kascontrolecommissie (Kim Daanen en Miriam den Hartog) 
de financiële administratie van BC Level gecontroleerd in het bijzijn van Hans 
Diehle. Miriam licht dit punt toe. 
Tijdens de controle zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Een punt van 
kritiek is dat soms het stempel ontbreekt op kantinebonnetjes. Hans Diehle zal 
dit punt met kantinebeheerster van De Ruivert bespreken. Actie HD. 
Gezien het bovenstaande wordt de penningmeester decharge verleend. 
De kascontrolecommissie bestaat steeds uit 2 personen, die maximaal 2 keer 
deze functie mogen vervullen. Voor het komend jaar zoeken we vervanging 
voor Kim Daanen. Via e-mail zullen alle leden gevraagd worden wie deze taak 
op zich wil nemen. Het werk vergt slechts 1 avond per seizoen. Wie wil dat 
samen met Miriam den Hartog in mei 2019 gaan doen? Pieter Wouters is 
bereid als vervanger van Kim op te treden in het geval zich niemand mocht 
melden. Actie: Bestuur 
 
11. Financieel verslag. 
Hans Diehle deelt het financiële jaarverslag uit aan de aanwezige leden. Hij licht 
de realisatie en de begroting kort toe. 
i. Realisatie seizoen 2017 / 2018. 

De inkomsten bedroegen €12.798,48 en de uitgaven €13.027,92. Het 
resultaat was dus negatief met €229,44. 

ii. Begroting seizoen 2018 / 2019. 
De begroting gaat uit van een negatief resultaat van €800,00. We 
boeten dus in op ons vermogen van €17.083. Dit ziet het bestuur als 
acceptabel. 
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Benoeming nieuwe kascommissie: Zie vorig agenda punt 10. 
Het jaarverslag zal als bijlage bij het ALV verslag worden toegevoegd. 
 
12. Enquête senioren en junioren. 
Gedurende medio 2017 zijn junioren en senioren geënquêteerd. De respons bij 
de senioren was 74% (59 leden). Bij de junioren was de respons van 6 
jeugdleden onvoldoende representatief om conclusies te trekken. De 
resultaten zijn door Hans Alards toegelicht. De voornaamste conclusies zijn: 
* de pluspunten zijn: ledenwerving door mond tot mond reclame, opvang is 
erg goed, enquête respons is goed, bekendheid AB-ers en bestuur is goed, 
sfeer en acceptatie zijn goed, communicatie is op alle fronten goed en de 
shuttlevoorziening is goed. 
* de verbeterpunten zijn: 20% van de leden voelt zich niet door iedereen 
geaccepteerd, accommodatie Ruivert is onvoldoende, gevraagd wordt om meer 
activiteiten organiseren en promotie voor BC Level kan beter. 
Note: gedurende de eerste helft van 2018 heeft de gemeente diverse renovatie 
werkzaamheden aan  De Ruivert en Mondriaan uitgevoerd. 
Monique van Helden biedt aan Level affiche bij sport Plaza op te hangen. Actie: 
Monique 
John van der Bruggen oppert het idee om demonstraties op scholen te geven. 
Denk bijvoorbeeld aan TBL en Maasland. Demonstratie zou door John, Peter en 
Miriam verzorgd kunnen worden. Miriam zou ons contactgegeven van de 
scholen kunnen geven. Actie: Miriam 
Het affiche (poster) moet ontwerpen worden. Actie: bestuur 
 
Tijdens de discussies komt de J.F. Kennedy sportdag ter sprake. Dit is op 28 juni 
van 10:00 tot 14:00 uur. B.C. Level wil hieraan meedoen. Er moet wel een 
aantal vrijwilligers gevonden worden. We zullen ook de jeugdbegeleiders 
benaderen. Actie RvB. 
 
13. Rondvraag. 
John van der Bruggen vraagt, gezien de wel heel erg geringe ALV opkomst, 
waarom de ALV niet op een speelavond gehouden wordt. Ruud antwoordt dat 
deze vraag niet nieuw is. Het bestuur hecht eraan om tijdens de ALV diverse 
onderwerpen serieus te behandelen. Dit vergt meer tijd dan we zouden 
hebben na het spelen op een van de speelavonden.  
Peter Wolf snapt niet waarom BC Level dezelfde huur moet betalen als andere 
sportverenigingen (bv Osse Basketbal Club) gezien het verschil in faciliteiten, 
die de sportclubs hebben/krijgen van de gemeente. Gezien de vele schade aan 
de badmintonmaterialen pleit hij voor een eigen opslagruimte. HA en RvB 
nemen deze vraag mee naar het gebruikersoverleg met de gemeente Oss. 
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14. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor haar/ zijn aanwezigheid en inbreng en 
nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje aan de bar. Met een 
hamerslag wordt deze algemene leden vergadering  om 22.10 uur afgesloten.  
 
 
Secretaris BC Level 
Hans Alards 
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KALENDER JUNIOREN  BC LEVEL SEIZOEN 2018 – 2019  
 
Alle jeugdactiviteiten duren van 18.30 tot 20.00 uur.   
 
Augustus  
2018 

Do  23 Start seizoen 2018-2019 

Do 30 Reguliere speelavond 

September 
2018 

Do 6 Reguliere speelavond 

Do 13 Reguliere speelavond 

Do 20 Reguliere speelavond 

Do 27 Reguliere speelavond 

Oktober 
2018 

Do 4 Reguliere speelavond 

Do 11 Reguliere speelavond 

Do 18  Zaal gesloten i.v.m. herfstvakantie 

Do 25 Reguliere speelavond 

November  
2018 

Do 1 Reguliere speelavond 
Start 1e blok schoolsport (4 
achtereenvolgende donderdagen) 

Do 8 Reguliere speelavond 

Do 15 Reguliere speelavond 

Do 22 Reguliere speelavond 

Do 29 SINTTOERNOOI 

December  
2018 

Do 6 Reguliere speelavond 

Do 13 Reguliere speelavond 

Do 20 KERSTTOERNOOI 

Do 27 Zaal gesloten i.v.m. kerstvakantie 

Januari  
2019 

Do 3 Zaal gesloten i.v.m. kerstvakantie 

Do 10 Reguliere speelavond 

Do 17 Reguliere speelavond 

Do 24 Reguliere speelavond 

 Do 31 VRIENDJES- EN VRIENDINNETJESTOERNOOI  
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Februari  
2019 

Do 7 Reguliere speelavond 

Do 14 Reguliere speelavond 

Do 21 Reguliere speelavond 

Do 28 OUDER/KINDTOERNOOI  
Thema: carnaval. Kom verkleed! 

Maart  
2019 

Do 7 Zaal gesloten i.v.m. 
voorjaarsvakantie/carnaval  

Do  14 Reguliere speelavond 
Start 2e blok schoolsport (4 achtereenvolgende 
donderdagen) 

Do 21 Reguliere speelavond 

Do 28 Reguliere speelavond 

April  
2019 

Do 4 Reguliere speelavond 

Do 11 Reguliere speelavond 

Do 18 PAASTOERNOOI 

Do 25 Zaal gesloten i.v.m. meivakantie 

Mei  
2019 

Do 2 Zaal gesloten i.v.m. meivakantie 

Do 9 Reguliere speelavond 

Do 16 VRIENDJES- EN VRIENDINNETJESTOERNOOI  

Do 23 Reguliere speelavond 

Do 30 Zaal gesloten i.v.m. Hemelvaart 

Juni  
2019 

Do 6 Reguliere speelavond 

Do 13 Reguliere speelavond 

Do 20 Reguliere speelavond 

Do 27 Reguliere speelavond 

Juli  
2019 

Do 4 OUDER-KIND-TOERNOOI 
Laatste speelavond, certificatenuitreiking 
en seizoensafsluiting 2018-2019 
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KALENDER SENIOREN BC LEVEL SEIZOEN 2018 – 2019 
 
Augustus  
2018 

Ma 20 Start seizoen 2018-2019 
maandagspelers 

20.00-22.30 
uur  

Di 21 Start seizoen 2018-2019 
dinsdagspelers 

20.00-22.30 
uur  

Do 23 Start seizoen 2018-2019 
donderdagspelers 

20.00-22.30 
uur 
 

Oktober 
2018 

Do 4 Start competitie 2018-2019 20.00-23.00 
uur 

December 
2018 

Do 13 Gezamenlijke speelavond 
competitie 
 
Let op: 
donderdagavondspelers 
wijken uit naar De Rusheuvel 
met afwijkende eindtijd!  

Competitie: 
20.00-23.00 
uur 
Rusheuvel: 
20.00-21.30 
uur 

Ma 24 Zaal gesloten i.v.m. 
kerstavond 

 

Di 25 Zaal gesloten i.v.m. 1e 
kerstdag 

 

Ma 31 Zaal gesloten i.v.m. 
Oudjaarsdag 

 

Januari 
2019 
 

Di 1 Zaal gesloten i.v.m. 
Nieuwjaarsdag 

 

April 2019 Do 4 Laatste competitiedag en 
prijsuitreiking in de kantine 

20.00-23.00 
uur 

Za 13 BC Level toernooi 12.00-17.00 
uur 

Ma 22 Zaal gesloten i.v.m. 2e paasdag  
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Mei 2019 Do 9 I.v.m. schoolexamens wijken 
we uit naar De Rusheuvel (Let 
op: afwijkende eindtijd!) 

20.00-21.30 
uur 

Do 16 I.v.m. schoolexamens wijken 
we uit naar De Rusheuvel (Let 
op: afwijkende eindtijd!) 

20.00-21.30 
uur 

Do 30 Zaal gesloten i.v.m. 
Hemelvaart 

 

Juni 2019 
 

Ma 10 Zaal gesloten i.v.m. 2e 
Pinksterdag 

 

Juli 2019 Ma 1 Laatste speelavond 
maandagspelers/afsluiting 
seizoen 

20.00–
22.30 uur 

Di 2 Laatste speelavond 
dinsdagspelers/afsluiting 
seizoen 

20.00-22.30 
uur 

Do 4 Laatste speelavond 
donderdagspelers/afsluiting 
seizoen 

20.00-22.30 
uur 
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Contactinformatie BC Level seizoen 2018-2019  
 
Voorzitter:  
Ruud van Benthem, 06-21862593  
 
Secretaris:  
Hans Alards, 06-50271975  
 
Penningmeester / 
Ledenadministratie:  
Hans Diehle, 06-23116534  
 
Bestuurslid:  
Cathy van Doorn, 06-50492611  
 
Avondbegeleiders senioren 
maandagavond:  
Fred Brassé,  06-18303023 
Cathy van Doorn, 06-50492611  
 
Avondbegeleiders senioren 
dinsdagavond:  
Hans Diehle, 06-23116534  
John van der Bruggen, 06-46335322  
 
Avondbegeleiders senioren 
donderdagavond:  
Peter Wolf, 06-53312774 
Rob van der Biezen, 0412-636821  
Miriam den Hartog (reserve), 06-
22993171 
 
Jeugdbegeleiders donderdagavond:  
Hans van der Heijden, 0412-633129  
Alexander Kocken, 0412-484170  
Sabine Meulendijks  
Irma Huijbrechts 
Julie Sudmeier 

Trainers senioren:  
Peter Wolf, hoofdtrainer 
06-53312774 
Sander Stevens, assistent trainer 
06-51954149  
 
Regionale competitie:  
Peter Wolf, competitieleider 
06-53312774 
John van der Bruggen, assistent 
competitieleider, 06-46335322    
 
Website:  
www.bclevel.nl  
 
Mailen: 
Algemeen e-mailadres: 
bestuur@bclevel.nl  
E-mailadres jeugdzaken: 
jeugd@bclevel.nl  
 
Facebook: 
@levelbadminton 
 
Accommodatie:  
Sporthal De Ruivert/Sporthal 
Mondriaan 
de Ruivert 3, Oss  
tel: 0412-637021 



 
 

opmaak: GRAPHX 66         www.graphx66.nl


