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Heb je een tip voor een artikel voor de volgende editie
van de nieuwsbrief?
Laat het weten via algemeen@bcscarabee.nl
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Voorwoord

Beste leden,

Voor jullie ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit seizoen.
Een seizoen dat gekenmerkt werd door Corona, waardoor we een paar maanden niet hebben
kunnen spelen en vandaar dus een kortere nieuwsbrief. Maar niet minder belangrijk! Lees hem
goed door dus.
Wanneer konden de sporthallen weer open? Wanneer kon Scarabee weer aan de gang.
Veel besluiten werden (helaas) pas op het allerlaatste moment genomen door verschillende
partijen, vandaar dat we jullie soms twee voor twaalf informeerden.
Mogen we nou wel of niet in de vakantie doormeppen?
Gelukkig mochten we 1 juli weer van start voor twee weken en dat hebben we geweten!
Wat was het gezellig druk in de Bongerd! Jong en oud wisten elkaar te vinden en er werden
partijtjes gespeeld tussen jeugd en sport overdag, hoe leuk?!
Het goede nieuws is ook, en ja weer vers van de pers, dat er tijdens de zomervakantie
(13 juli t/m 23 aug) 5 donderdagen gebadmintond kan worden in de Bongerd!!
Schrijf in je agenda: alle donderdagen, behalve 23 juli, want dan wil Toon ook een weekje met
vakantie
Vanaf 20 uur kun je terecht!
Vooruitkijkend naar volgend seizoen is er nog een andere datum die in de agenda gezet mag
worden, en wel die van de ALV. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 25 augustus van 19.30 tot
20.30. Verderop in de nieuwsbrief word hier nog een keer naar verwezen.
We wensen iedereen een geweldige zomer, een mooie vakantie en hopelijk een hoop sportieve
donderdagen toe!
Groeten van de redactie.
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Gezocht!!
Vanaf het nieuwe seizoen is het bestuur dringend op zoek naar versterking.
Zoals eerder gemeld hebben de voorzitter en de secretaris aangegeven te stoppen met hun functie na
jaren lid te zijn geweest van het bestuur en inmiddels weten we dat Jan zijn studie voort gaat zetten in
Amsterdam en minder tijd zal hebben voor Scarabee.
Als je denkt, poe dat kost veel te veel tijd dan heb je het mis.
We vergaderen 1 x in de 8 weken, zetten de plannen uit voor de periode daarna en iedereen heeft zijn
eigen taak binnen de vereniging. Wat een paar uurtjes per periode kost.
Samen zijn we 1 team en hebben we 1 taak: zorgen voor het gezonde, goeddraaiende badminton club, nu
en in de toekomst.
Wil je meedenken over zaken die ons als leden aangaan? Wil je nieuwe initiatieven uitrollen?
Concreet zoeken we dus:
•

•

•

Een voorzitter: heeft de leiding over het bestuur en neemt het woord in vergaderingen. Ziet erop
toe dat bestuur haar taken uitvoert. Heeft de externe contacten met oa de bond, Kuijpers, de
gemeente etc.
Een secretaris: maakt de notulen tijden de vergaderingen en de ALV en houd de administratie en
de ledenlijst bij.
Daarnaast komen aanvragen en opzeggingen van lidmaatschap bij deze functie binnen
Een jeugdleider: is aanwezig in de zaal tijdens de jeugdtrainingen, begeleid ouders en jeugd met
vragen en tijdens het spelen. Organiseert allerlei activiteiten zoals kamp en toernooitjes en
communiceert tijdig met de jeugd en hun ouders via mail.
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Jeugdzaken
Beste jeugdleden,

Helaas zijn we nu aan het eind van het seizoen en het is zeker een interessant seizoen geweest.
We gingen er met veel zin en ambitie in en zijn dat natuurlijk nog steeds maar we merkten wel dat het
even opstarten was maar gelukkig hadden we de vorige jeugd coördinatoren en het bestuur die ons
konden helpen. Na een leuk competitie seizoen, veel gezellige toernooien en goede trainingen hebben we
nog meer zin in volgend seizoen
Toen we dit jaar begonnen, begonnen Lucas en ik ook gelijk als leiding van de jeugd. Het was een
uitdaging voor ons om het allemaal te leren. Gelukkig hadden we veel hulp om alles op een rijtje te
krijgen. Toernooien zoals zwart-gele draad, het Halloween toernooi waren zeer gezellig en trainingen van
Peter waren ook een succes voor de jeugd. Het leek allemaal heel goed te gaan.
Toen het competitie seizoen voorbij was begon ook bijna gelijk het ‘corona tijdperk’. Het was jammer dat
we niet hebben kunnen sporten en de andere activiteiten die we hadden gepland niet door konden gaan.
Gezondheid gaat natuurlijk voor, maar het was zeker jammer!
Doordat vele activiteiten niet door konden gaan hebben we ze gelukkig naar het volgende seizoen kunnen
schuiven, dus ook extra tijd om er meer aan te werken en ook meer te regelen om het volgende jaar extra
leuk te maken.
Het badmintonnen in de vakantie kan gelukkig ook doorgaan op donderdag en zo word er naar alle
mogelijkheden gekeken om zoveel mogelijk te kunnen sporten. Voor meer informatie staat er verder in
deze nieuwsbrief extra info.
Helaas gaat Jan stoppen met zijn bestuursfunctie, hij begint volgend jaar aan een studie in Amsterdam en
stopt daarom dit jaar met zijn functie. Lucas gaat nog wel door met de leiding van de jeugdgroep, dus het
komt zeker allemaal goed! Maar Lucas zou het heel fijn vinden als iemand hem komt helpen! Dus ben jij
of ken jij iemand die dat leuk vind en daar tijd voor heeft, meld je dan bij Lucas of een van de andere
bestuursleden, Maar een mailtje kan ook natuurlijk.
Jan, bedankt voor je inzet van het afgelopen jaar! En veel succes in Amsterdam.

Groeten Lucas
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Woordje van de penningmeester
Beste leden,
En dan konden we gelukkig toch nog een paar avonden badmintonnen. Na al die maanden thuis
de conditie op peil houden en de techniek bijhouden, is het dan toch nog zover. We hebben 3,5
maanden moeten afwachten en dat heeft velen van ons (veel te) lang geduurd.
Pas heel laat hoorden we dat de Bongerd nog open zou gaan, op de Landing moeten we nog
langer wachten. Het enige voordeel daarvan is dat er in de tussentijd van alles aan de Landing
kan worden opgeknapt. Misschien scheelt dat overlast in het nieuwe seizoen.
Gelukkig kunnen we dus nu wel in de zomervakantie de Bongerd huren. Jammer van de Landing,
maar helaas. Dan maar op dinsdag op het strand een shuttletje slaan.
Inmiddels hebben we van de gemeente en van de firma Kuipers gehoord dat we de huur die we
betaald hebben over die 3,5 maanden terug krijgen. En vanochtend stond inderdaad het bedrag
weer op de rekening. Dat is enorm welkom voor de gezondheid van onze club!
Omdat tijdens de lockdown niet duidelijk was hoe lang één en ander zou gaan duren, hebben we
als bestuur besloten om de ledenvergadering uit te stellen tot in het nieuwe seizoen. Inmiddels is
daar ook een datum voor bekend, dinsdag 29 augustus om 19.30 uur, in de Landing.
Mochten we daar om een of andere reden toch niet terecht kunnen, dan horen jullie z.s.m.. naar
welke locatie we uitwijken. Jullie zijn hierbij allemaal van harte uitgenodigd. Let wel: spelen kan
pas NA de ALV die duurt tot 20.30. Het bestuur heeft jullie nodig om beslissingen te maken en de
visie uiteen te zetten. Samen MET jullie zijn wij de vereniging, wij kunnen het niet alleen!
Dus kom naar de ALV en beslis mee!!

Een fijne zomer en tot augustus

Carla Poot-Tamerius
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Competitie seizoen 2020/2021
Beste competitiespelers,

De concept teams voor volgend seizoen zijn al een tijdje klaar en voor de senioren zijn we er redelijk
uitgekomen. Echter doordat een aantal dames hebben opgezegd hebben was het niet meer mogelijk om
komend seizoen 2 gemengde teams op te stellen. Desalniettemin hebben we nu 2 herenteams waarvan ik
denk dat dit best een leuke competitie kan worden!
De teams voor de senioren zijn als volgt:
Team 1 (4e divisie)
Team 2 (6e divisie)
Yannick Gommans
Erica van Mill
Tim van Lieshout
Lizet Aertsen
GJ van Lieshout
Joost Aersten
Mirjan van Heeswijk Serge Noach
Celine van Heeswijk
Lisa Thomassen
Britt van Lieshout
Gabi van Ham
Ivo Muller (reserve)
Leon van Boven

Team 3 (Mannen Veer 1)
Dennis van de Coevering
Lucas Lemm
Mark Kersten
Pim Kuipers

Team 4 (Mannen nylon)
Adriaan Noach
Jan Donkers
Niyo Penners
Daniel Schenk
Vincent Raijmakers

Voor de jeugd ligt het iets ingewikkelder. Om aan de wensen van (bijna) alle jeugdspelers te voldoen, heb
ik voor een aantal spelers dispensatie moeten aanvragen. Echter heb ik hier nog geen antwoord op van de
bond. Waarom dit is, weet ik niet. Hier ben ik nu mee bezig.
Ik heb nu 3 concept teams klaar staan, maar ik kan dit helaas nog niet communiceren naar jullie. Als de
bond de dispensatie namelijk niet toekent, zal ik de teams uit elkaar moeten halen en komen we weer
een beetje op dezelfde indeling als vorig jaar.
Hopelijk jullie begrip hiervoor.

Op Toernooi.nl staan al wel aan aantal data ingepland van de speelmomenten.
Deze data moeten nog gecontroleerd worden. Ga hier dus nog even niet van uit.
Alle competitiespelers krijgen van mij nog een mail waarin de exacte speeldata en andere relevante
informatie zal staan. Deze mail krijgen jullie als alles definitief is en ik verwacht dat dit rond het einde van
de maand zal zijn.
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Nieuwe trainer
De afgelopen jaren hebben we met veel plezier samengewerkt met Peter Flohr.
Peter had aangegeven dat afgelopen seizoen zijn laatste seizoen zou zijn bij Scarabee.
Daarnaast kwam er steeds meer input van spelers dat de trainingen niet echt geweldig waren.
Na de evaluatiegesprekken met de jeugd zijn we in gesprek gegaan dat de trainingen, tot het
einde van het seizoen, wel wat intensiever mochten zijn.
Echter is het hier door de Corona helaas niet meer van gekomen.
We hebben nog goed contact met Peter en we zijn als vrienden uit elkaar gegaan. Peter had
graag nog even de kans gehad om afscheid te nemen van alle competitiespelers.
Daarom zal Peter in de loop van komend seizoen nog een keer naar onze hal komen om even een
praatje te maken met iedereen.
Wanneer is nog even onbekend, dat horen jullie nog.

We hebben na een hele lange zoektocht toch een nieuwe trainer weten te vinden en hij luistert
naar de naam: Martin Sanders
Ik heb Martin een paar keer gesproken en het is een heel aardige man. Hij is al wel wat op
leeftijd en loopt kennelijk een beetje mank. Maar dat wil niet zeggen dat hij spelers niet kan
afmatten!
Martin is een echte badmintonfanaat. Hij heeft veel meegeholpen in de eerste jaren dat
Scarabee was opgericht. Daarnaast is hij ook de oprichter geweest van BC ‘Alouette’ en heeft hij
diverse (jeugd)teams training gegeven. Martin heeft ook heel wat jaren doorgebracht als lid van
Scarabee.
Ik heb medio augustus nog contact met Martin om te kijken wanneer we met de trainingen
beginnen. Dit zal t.z.t. wel naar jullie worden gecommuniceerd.
Ik denk dat Martin een goede aanwinst is voor de club. Ik heb met hem afgesproken dat hij ook
veel tijd zal steken in het persoonlijk begeleiden van de spelers.
Daarnaast zullen de klachten over te weinig intensiviteit snel verdwijnen, dus bereid ja maar
alvast voor!
Voor nu een hele fijne vakantie en jullie horen nog van mij!
Met vriendelijke groet,
Yannick Gommans
Competitie Scarabee
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Toernooistokje
Aangezien het seizoen weer in volle glorie mag beginnen eind augustus, mag het stokje nu echt uit de
shuttlekist. Een openingstoernooi zou leuk zijn????

Het toernooistokje van Scarabee is tijdens het Nieuwjaars toernooi over gedragen aan:

Erica van Mill en Mark Kersten
Succes met de organisatie, we laten ons graag verrassen!
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Uitslag Rebus
Weet je het nog? Die rebus in de vorige nieuwsbrief?
Er zijn heel veel goede antwoorden gemaild, dank!! Leuk om te zien dat iedereen zo
enthousiast meedoet!
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De oplossing was:
ALS BADMINTON EEN CAMPINGSPORT IS DAN HEB IK TWEE KEER PER WEEK VAKANTIE
Onder de goede inzendingen is geloot en de winnaar is:
ISA VINGERHOETS!!!!
Gefeliciteerd, jij wint een waardebon van IJssalon La Toscana.
De prijs komt snel naar je toe, fotos volgen in de volgende nieuwsbrief
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Zomer prijsvraag
We sluiten het seizoen af met een leuke prijsvraag waar je de hele zomervakantie over na kan
denken als je in de zon ligt te luieren. Laat je familie ook meedenken en maak de meest
hilarische zin! Inleveren voor 20 augustus graag.

Verzin een leuk onderschrift bij de volgende foto van Verstappen die een poging
waagt om onze sport eigen te maken
De foto komt ook op Instagram en Facebook te staan, dus je kunt op verschillende manieren
meedoen. Onder de prijswinnaars word een Bol.com waardebon verloot! Doe mee!
Stuur je antwoord naar algemeen@bcscarabee.nl of vul hem in op social media
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