
Beste Zeemeeuwen,

Het badmintonseizoen is inmiddels weer gestart. Het is mooi om te zien dat iedereen vol enthousiasme
en energie weer hard bezig is met trainen, (senioren)competitie, organiseren van activiteiten,
vrijwilligerswerk etc.

Nieuwe trainingsopzet

Dit seizoen is zowel bij de jeugd als de senioren gestart met een nieuwe trainingsopzet. Bij de senioren
wordt nu gebruik gemaakt van maar liefst 2 trainers, Hans van Ham en Dave Koldenhof. Hans traint op
dinsdag twee uur lang de spelers die in de competitie met veren shuttels spelen en Dave gedurende
anderhalf uur de competitiespelers met plastic shuttels en recreanten. Bij de jeugd wordt nu gewerkt
met 6 trainingsgroepen in plaats van 2 zodat hierdoor meer individuele aandacht door de trainer Dave en
de jeugdcommissie aan de spelers kan worden gegeven. De eerste ervaringen met de nieuwe
trainingsopzet bij zowel de senioren als de jeugd zijn erg positief dus daar zijn we blij mee!

Rabobank Clubkas campagne

Door sponsoring, de inzet van vrijwilligers, het meedoen aan de Vriendenloterij en hierbij BC de
Zeemeeuwen te steunen én omdat jullie massaal via de Rabobank Clubkascampagne stemmen hebben
gegeven aan onze vereniging hebben we op 31 oktober jl. een mooie cheque van € 419,27 mogen
ontvangen. Door dergelijke acties kunnen we (blijven) investeren in onze club zoals we hebben gedaan
door extra training aan te bieden. Ook hebben we hierdoor wat tegenvallers kunnen opvangen waardoor
dit seizoen geen contributieverhoging hoefde plaats te vinden.

Nieuwe website

Check onze vernieuwde website! Zoals eerder via de mail onder de aandacht gebracht, we hebben
inmiddels een geheel vernieuwde site: www.zeemeeuwen.nl  met veel dank aan Richard Schellevis en
Annette Boon voor hun creativiteit, tijd en moeite die zij hierin hebben gestopt!

Nieuwjaarsreceptie

Dit seizoen wordt op dinsdag 3 januari de nieuwjaarsreceptie gehouden. Er wordt tot 22.00 uur aan de
senioren lesgegeven (we stoppen dus een half uur eerder), waarna in het sportcafé boven gelegenheid is
om met elkaar op het nieuwe jaar te proosten. Uiteraard zal ik als voorzitter ook kort terugblikken op het
afgelopen kalenderjaar en vooruitblikken. Iedereen is van harte uitgenodigd! Zoals gebruikelijk is het
eerste drankje en zijn de bitterballen voor rekening van de vereniging.

Jubilarissen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van afgelopen zomer is gevraagd of het bestuur beleid wil
maken voor jubilarissen. Hier hebben we naar geluisterd en opgepakt. Het was even puzzelwerk omdat
in het jaar 1999 de vereniging is overgestapt naar een digitaal ledenadministratiesysteem waarbij de
jaartallen waarin leden lid zijn geworden helaas niet zijn ingevoerd. Maar door hard speurwerk van onze
ledenadministratie (Anita Wissenburg, dank!)  zijn de meeste jaartallen toch gevonden. Onze
hoofdsponsor Domburg Sportprijzen maakt speciaal voor onze vereniging een aardigheidje voor de
jubilarissen. Tijdens de ALV van komend seizoen zullen leden die de afgelopen jaren een 25 of 40 jarig
jubileum hebben mogen meemaken door het bestuur in het zonnetje worden gezet.

Bestuursleden gezocht

Helaas hebben 2 bestuursleden, penningmeester Mike van der Houwen en Annette Boon,
verantwoordelijk voor PR en communicatie, besloten, na dit seizoen met hun bestuurswerk te stoppen.
We zijn dus op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden die het penningmeesterschap en PR en communicatie
willen oppakken. Verderop in deze nieuwsbrief lees je meer over hun werkzaamheden en wat dit precies
inhoudt. Je kunt ook altijd Mike, Annette of één van de andere bestuursleden vragen om meer
informatie. Als je het leuk vindt om invloed uit te oefenen binnen de vereniging en één van deze taken
heeft je interesse, meld je aan bij het bestuur!

Belangrijke data de komende periode (om in de agenda te zetten!)

12 november: deeldiploma jeugdspelers
26 november: Westland Jeugd toernooi bij Velo, Wateringen (inschrijven kan nog tot 19 november)
3 december: Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken BC de Zeemeeuwen
29 december: oliebollentoernooi senioren (je mag ook je partner/ familie/ vriend(en)/ buren etc
meenemen!)
3 januari: Nieuwjaarsreceptie
4 februari: clubkampioenschappen voor jeugd én senioren
11 februari: Westland senioren toernooi bij BC Mix, Naaldwijk
18 februari: vrijwilligersavond in de Viskeet in Monster (de vrijwilligers ontvangen hierop nog apart
bericht)

Zet bovengenoemde data in je agenda en laten we er weer een mooi en gezellig seizoen van maken!

Met hartelijke groeten,
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Hester van der Sar
Voorzitter BC de Zeemeeuwen

Aan het begin van het seizoen zijn we begonnen met twee nieuwe trainers voor zowel de nylon groep
onder leiding van Dave Koldenhof als de veren groep onder leiding van  Hans van de Ham. Gezien de
opkomst bij de trainingen is de opzet geslaagd en hopelijk zullen alle inspanningen tot positief resultaat
gaan leiden in de toekomst.

De competitie is in volle gang en er wordt druk gestreden om de punten. De teams voor de
voorjaarscompetitie zijn samengesteld. De indeling hangt  o.a. op het prikbord.
Tot slot willen wij de nieuwe leden die wij mochten verwelkomen van harte welkom heten bij BC de
Zeemeeuwen. Wij wensen jullie veel speelplezier.

Zoals iedereen waarschijnlijk al weet zijn er twee Whatsapp groepen gemaakt, eentje voor de nylon
Trainingsgroep en eentje voor de veren Trainingsgroep. Mocht je nog niet in deze groep staan dan
verzoeken wij je om je aan te melden voor deze info app. In deze app wordt je op de hoogte gehouden
m.b.t. wel of geen trainingen, vergeten spullen, etc etc.
Je kunt je aanmelden door een app te sturen naar John Kobes 0619902546.
Mochten er vragen zijn wat betrekking heeft op trainingen, competitie dan kunnen jullie je melden bij de
TC deze bestaan uit: Dave Koldenhof, Kayleigh Bondt, Angelique Schellevis,  Martin Arnoldus en John
Kobes.

Tot slot nog even een belangrijke mededeling, 4 Februari 2016 gaat het gebeuren dan worden er weer
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN gehouden, dus nog even lekker door trainen.

Wij wensen iedereen heel veel succes met het badmintonnen en nieuwe leden zijn altijd van harte
welkom, dus schroom niet om je vrienden kennissen familie gezellig mee te nemen

Namens de TC
Voorzitter John Kobes

Mijn naam is Hans van Ham. Sinds 1978 ben ik gediplomeerd trainer en volg ik regelmatig bijscholing in
zowel Nederland als Indonesië (om het jaar).
Enkele clubs waar ik zoal training heb gegeven zijn:
•    6 seizoenen disctrict zuid holland (jeugd)
•    4 seizoenen Conquesto, team 1 speelde destijds 2e divisie
•    3 seizoenen Flair (jeugd en senioren), team 1 speelde 3de divisie
•    3 seizoenen Astrix, team 1 speelde 3de divsie
•    3 seizoenen Saturnus, team 1 speede 3de divisie
•    4 seizoenen Onder Ons (senioren), team 1speelde 3de divisie
•    2 seizoenen Onder Ons (jeugd)
Sinds dit jaar train ik Smashing Monster, Gouweslag en natuurlijk bc de zeemeeuwen.

Mijn hobby’s zijn: Indisch koken en eten, Pasar bezoeken. Om de donderdag ga ik naar een muziek café
waar muzikanten komen om te jammen. Er wordt hoofdzakelijk blues  en boogiewoogie gespeeld.
Vroeger heb ik zelf in een band gespeeld wat mijn liefde voor de muziek verklaart.

      

De activiteitencommissie staat ook dit seizoen niet stil. Er zijn ideeën genoeg voor leuke activiteiten.
De eerste activiteit die als eerste op het programma staat is het jaarlijks terugkerende
olliebollentoernooi. Dit jaar wordt dat op donderdag 29 december georganiseerd. Met een leuk toernooi
en daarna een feestje in de kantine sluiten we het jaar af. Meer informatie hierover volgt later.

Voor de overige activiteiten zal de activiteitencommissie een agenda op gaan stellen. Zeker is in ieder
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geval dat we ook dit seizoen weer een pubquiz organiseren en zullen we helpen bij het organiseren van
het "seniorenkamp".

Het "seniorenkamp" is een gezellig weekend weg met, zoals de naam al zegt, de seniorleden van de
vereniging. Het is een ontzettend leuk weekend waarin we elkaar op een andere manier leren kennen. De
ervaring is dat het als heel gezellig wordt ervaren Het is een weekend waarin alles mag, maar niets
moet. In een afsluitend woordje van Lex Arnoldus ga hij een compliment aan de groep. De gezelligheid,
maar zeker de saamhorigheid in de groep was enorm. Dat gevoel werd door iedereen ook gedeeld.

Als iemand vragen heeft over een bepaalde activiteit of een leuk idee heeft voor een nieuwe activiteit,
spreek dan één van de activiteitencommissieleden aan in de hal of stuur een email naar
activiteiten@zeemeeuwen.nl.

Beste leden van de Zeemeeuwen

De meesten van jullie zullen wel weten dat een van de extra inkomsten voor de vereniging bestaat uit
het maandelijks inzamelen van oud papier.

Hoe werkt dit?

Iedere laatste woensdag van de maand rijden er vrachtwagens rond die door de gemeente geregeld
worden.
Deze wagens vertrekken rond 18.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de voetbal.
Deze vrachtwagens rijden allemaal een vaste wijk.
Onze vereniging heeft ook een vaste wijk.
In deze wijk gaan we dus 12x per jaar papier ophalen.

Hiermee verdient de vereniging toch ongeveer €2000,00.

Op dit moment zijn er 12 leden (10 mannen en 2 vrouwen) die meedoen aan deze inzameling.( al 9 jaar)
Er is slechts 1 reserve om evt. in te vallen bij ziekte of andere calamiteit.
Per avond gaan er 3 personen ophalen.
We hebben dus 4 groepjes van 3 personen.
Ieder groepje loopt 3x per jaar een avond van 18.30 uur tot max. 21.00 uur.

Graag willen we er nog 2 leden bij hebben die bereid zijn om evt. een keer in te vallen in een van deze
groepjes.

Het is heus geen straf om te lopen, in tegendeel, het is reuze gezellig.
Wie wil er meedoen????????
Graag deze week aanmelden bij mij.

Op 24 november is er nl. een instructieavond en deze moet je volgen. (ongeveer 1 uur)
Dit heeft te maken met de verzekering.

Ik reken zeker op 2 nieuwe reserve ophalers.

Groet,
Theo Bartels
thj.bartels@caiway.nl

                             

Teamindeling Voorjaarscompetitie 2017

HERENTEAM 1 (A-klasse) (Veer)

Wouter v/d Beukel (tc)

John Kobes

Kevin Wood

Barry van Dijk

Sebastiaan van 't Hoff

HERENTEAM 2 (B-klasse) (Veer)

Martin Arnoldus (tc)

Dave Koldenhof

Kees Groenheide

Richard Schellevis

Dennis v/d Houwen
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Michel Storm Menno van Baalen

DAMESTEAM 1 (A-klasse) (Veer)

Suzanne v/d Hout (tc)

Mandy van Velzen

Iris van Vlijmen

Anita Wissenburg

Yvonne van Hartingsveldt

Linda v/d Meulen

Deborah de Zeeuw

Denise Lijzenga

(RCZ) HERENTEAM 1 (B-poule) (Nylon)

Herman Riekert (tc)

Ger Schep

Arjen v/d Kooij

Jan van Hartingveldt

Jelle v Baalen (alleen weekends)

(RCZ) MIXTEAM 2 (C-poule) (Nylon)

Ronald Leloux

Peter van Geest

Ron Selmeijer

Elles Scholtes (tc)

Wendy den Breejen

Ans Knipscheer

(RCZ) MIXTEAM 3 (C-poule) (Nylon)

Peter v/d Vlies (tc)

Rob Overeinder

Thijs van Baalen

Saskia Kobes

Angelique Schellevis

Joyce v/d Meer

GEZOCHT!!

Penningmeester

Als penningmeester beheer je de financiën van onze vereniging. Een belangrijke taak, daar een goede
financiële basis belangrijk is voor onze verenging!

Je taken bestaan uit:
- Controle op inkomsten en uitgaven van de vereniging
- Inkomende en uitgaande facturen controleren en ontvangen/betalen
- Declaraties controleren en betalen
- Opstellen van winst&verlies rekening en balans voor de ALV
- Opstellen begroting voor ALV
- Aanwezig zijn bij bestuursvergaderingen van de vereniging, en daarin de medebestuursleden voorzien
van de financiële tussenstand en evt andere bijzonderheden
- Innen van alle contributies
- Kascommissie eenmaal per jaar de financiële administratie laten controleren

Vereisten:
- Enige kennis van boekhouding

De totale tijdsbesteding is als volgt samen te vatten:
- Zesmaal per jaar bestuursvergadering (1-1,5 uur), meestal op een avond dat er ook gesport wordt
- Ongeveer 1 uur per 2 weken gedurende het seizoen voor het betalen van alle rekeningen
- Twee piekmomenten waar meer werk verzet moet worden: (een paar avonden afhankelijk van
  hoe goed je alles elke maand bij hebt gehouden)
    - Begin van het seizoen: Het controleren van de contributies
    - Begin mei: Voorbereiden stukken van de ALV en kascommissiecontrole

GEZOCHT!!

Bestuurslid PR & Communicatie

Als bestuurslid PR & communicatie zal je door middel van PR (public relations) het imago van de
vereniging uitdragen en het wederzijds begrip (de relatie) tussen de vereniging en haar leden en
belanghebbenden onderhouden. Daarnaast is het de uitdaging de naamsbekendheid van De
Zeemeeuwen te vergroten. Dit wordt op dit moment gedaan door onder andere uitingen via Facebook, de
lokale krant en aanwezig te zijn op lokale evenementen zoals de rommelmarkt met Koningsdag en
biertappen tijdens de braderie, maar de uitdaging ligt in het vinden van nieuwe kanalen en het opdoen
van nieuwe ideeën om dit proces te optimaliseren. We staan tenslotte altijd open voor nieuwe leden; hoe
meer leden, hoe meer vreugd!
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Om bovenstaande concreet te maken. Je kunt denken aan het volgende:
- nieuwe ideeën aandragen bij het bestuur
- deze ideeën vormgeven en (samen met) de juiste commissies opzetten
- je bent contactpersoon voor lokale krant De 's-Gravenzander (jij zorgt ervoor dat de stukjes
  tekst en foto's in de krant verschijnen)
- Samen met Richard Schellevis zorg je ervoor dat de website up-to-date is

De totale tijdsbesteding:
- Zo'n zes bestuursvergaderingen per seizoen (1-1,5 uur), meestal op een avond dat er ook gesport
wordt.

Beste sportvrienden en vriendinnen,

Ondanks dat de Sint en zijn Pieten nog maar net gearriveerd zijn in Nederland hebben wij bij de
Zeemeeuwen alweer een primeur.De oude baas heeft ons laten weten de jeugd van onze vereniging te
willen verblijden met een bezoekje.
Dit gaat 3 December plaats vinden in de Westlandhal en deze morgen starten we met alle groepen om
negen uur.

De ochtend zal in het teken staan van gezelligheid en vooral veel plezier hebben met elkaar.Voor wat te
drinken en wat snoepgoed wordt gezorgd, als jullie nu allemaal met het goede been uit jullie bed willen
stappen komt het helemaal goed. Als je het leuk vind om je broertje , zusje, Opa ,Oma , Vader of Moeder
mee te nemen zijn ze van harte welkom .

Deze ochtend zal rond kwart voor twaalf zijn afgelopen.Hopende jullie allemaal te mogen begroeten op 3
December om negen uur in de Westlandhal .

Vrienden- en vriendinnentoernooi

Zaterdag 24 september werd het vrienden- en vriendinnentoernooi weer gehouden bij B.C. De
Zeemeeuwen. Alle jeugdleden konden hun broer / zus / neef / nicht / buurjongen / buurmeisje / kennis /
familielid meenemen om hem of haar te laten ervaren hoe leuk badminton is. Veel kinderen hadden
iemand meegenomen, de jeugdcommissie verzorgde weer een leuke ochtend met spelletjes om kennis te
maken met het badmintonnen. Onder andere zittend/liggend badmintonnen, overslaan terwijl de
tegenstanders verstopt achter een grote mat zijn, en skippybal-badminton kwamen aan bod. Er werden
verder nog spannende wedstrijden gespeeld en er was ruimte voor een drankje en wat lekkers
tussendoor.

Het was weer een geslaagde ochtend waarmee de jeugdafdeling elk jaar weer nieuwe leden kan
verwelkomen. 

Sportieve groetjes De Jeugdcommissie
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