Oktober 2018

Van het bestuur
De zomerperiode ligt al weer achter ons, het
zomerbadminton op de dinsdagen in de vakantie werd
goed bezocht. Inmiddels is het seizoen 2018-2019 al
weer van start gegaan. We hebben al verschillende
nieuwe leden kunnen verwelkomen.
Op zaterdag 1 september genoten zo’n 20 vrijwilligers
van een gezamenlijke barbecue die hen werd
aangeboden als waardering voor hun belangenloze
inzet voor de club. Dank aan Nick en Katja voor de
prima verzorging! We zijn van plan de
vrijwilligersbarbecue tot een jaarlijkse traditie te
maken, maar dan aan het einde van elk seizoen, zo
rond eind juni. We zullen tijdig een datum prikken en
hopen dat alle vrijwilligers zich dan aanmelden.
Het teamtoernooi werd gehouden op zondag 2
september , een mooie opwarmer voor de competitieteams, die inmiddels de eerste speelrondes hebben
gedraaid. Hun vorderingen kun je volgen op de website
www.hoornse-bv.nl.
Op de website vind je ook het laatste HBV-nieuws en
de planning van activiteiten en toernooien.
Suggesties, opmerkingen of meehelpen met het
opbouwen van de site? Laat het weten aan Rico
Klaassen Bos (evt. via hbvweb@gmail.com).
De jeugd heeft vanaf dit seizoen meer
trainingsmogelijkheden en de groepen lopen al
behoorlijk vol. Het geplande Open Jeugdtoernooi van
14 oktober was door knelpunten in de organisatie niet
haalbaar en is verplaatst naar het eerste weekend van
maart.
Ook de recreanten zijn van start, met een training voor
beginners op de dinsdag en voor gevorderden op de
donderdag. Het jaarlijkse Open dubbeltoernooi is net
geweest: op zaterdag 13 oktober a.s., er deden zo’n 30
koppels mee. Ook zijn er diverse andere sportieve en
gezelligheidsactiviteiten: de klaverjasavonden op de
laatste vrijdag van de maand, een laddercompetitie, en
elke 1e dinsdag van de maand een husseluurtje. Op

dinsdag 16 oktober is het “Vallende bladeren”toernooi,
om elkaar op de baan en daarbuiten te ontmoeten.

Veel belangstelling voor schoolbadminton
Een groot aantal basisscholen heeft zich al aangemeld
voor de schoolbadminton-lessen.
Ook zijn er aanvragen voor groepen van de
buitenschoolse opvang BSO Sportify.
We zijn blij met de komst van een aantal nieuwe
enthousiaste vrijwilligers die dit samen verzorgen.
Een leuke manier om het badminton en HBV te
promoten.

Belactie
Op dinsdag 20 november houden we een belactie voor
de Vriendenloterij. Een lot kost € 13,50 voor elke
maandelijkse trekking, daarvan gaat 50% direct naar de
clubkas. Je kunt zolang meespelen als je wilt maar ook
direct na 1 maand weer stoppen. Voor elk lot dat we
tijdens de belavond verkopen (minimaal 35), krijgt
HBV € 10,- per lot PLUS een startbedrag van € 200,=.
Dat is een mooi extraatje. Als je dus door 1 van ons
gebeld wordt op 20 november: weet dat het voor het
goede doel is. ZEG GEEN NEE, MAAR DOE MEE, al is ’t
maar voor 1 maand.
Bestuur HBV 2018-2019:
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ALV 6 september 2018
De ALV was nodig om het boekjaar t/m 30 juni 2018 af
te sluiten en de plannen en begroting voor 2018-2019
vast te stellen. De belangstelling was iets minder dan
op 21 maart, nu 23 leden. Op verzoek van de leden
wordt wat sneller na de ALV een verslag naar de leden
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verstuurd: als bijlage bij deze Nieuwsbrief ontvangen
jullie vast de concept-notulen van de ALV 6-9-2018.
Belangrijkste punten samengevat:
• De notulen van de ALV van 21-3-2018 zijn
goedgekeurd na beantwoording van enkele vragen.
Toevoeging op de notulen: vermelding dat Dick van
Hout de organisatie van het bedrijventoernooi niet
langer op zich neemt. We zoeken daarvoor dus
nieuwe trekkers.
• Verslagen over het 1e halfjaar zijn goedgekeurd, na
benatwoording vragen over opzet
schoolbadminton dit seizoen en organisatie van
het Junior Master begin maart: daarvoor moet de
toernooicommissie
nog worden aangevuld. Het bedrijventoernooi en
het ABC worden nog aan de verslagen toegevoegd.
• Resultatenrekening en balans van het 1e halfjaar
zijn na korte toelichting en beantwoording van
enkele vragen ook goedgekeurd. Aan de penningmeester is décharge verleend op voorstel van de
kascommissie (Maarten Veerman en Remco
Schipper) die de boeken heeft nagelopen. De
nieuwe kascommissie wordt gevormd door
Maarten Veerman en Irene Hagedoorn.
• Plannen en begroting voor het seizoen 2018-2019
zijn besproken, met name de relatie tussen HBV en
de Stichting Topsport – waarover ook schriftelijke
vragen waren gesteld – is uitgebreid aan de orde
geweest, evenals de relatie met andere sponsors.
Het bestuur heeft uitgelegd dat de HBV in alle
afspraken de regie houdt en dat de extra
activiteiten die nu mogelijk zijn ten goede komen
aan meerdere groepen en spelers (extra
trainingen). Het vervolg zal mede afhangen van de
resultaten die de verschillende teams behalen. De
Topsport-uitstraling trekt ook nieuwe leden aan,
we zullen hiervan gebruik maken in onze PR, is ook
opgenomen in de begroting. Plannen en begroting
zijn aangenomen door de ALV.
• Nils van Hoegee is officieel aangesteld als
penningmeester. Voor Joy Duinmaijer en Guido
Veenstra was er een bedankje.
• Dick van Hout heeft zich aangemeld als nieuwe
trekker voor de Club van 100, maar wil dit graag
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samen met anderen opzetten, dus als je
belangstellend bent, meld je bij Dick!
Het jubileumfeest april 2019 is gepland en er is al
een enthousiaste jubileumcommissie, zie hierna.
Verder is de aandacht gevraagd voor de belactie
van de Vriendloterij - zie hiervoor - en voor een
smakelijker 0% bier: voorstel van Joep van der
Linden gaat naar de kantinecommissie.
Als laatste werd Dick van Hout verrast met de
benoeming tot Lid van Verdienste, op voordracht
van het bestuur voor alle bijdragen die hij heeft
geleverd en nóg levert aan onze club. Dick voelde
zich vereerd en heeft de benoeming met
bijbehorend kadootje en bloemen aanvaard.

Voorbereiding voor het jubileumjaar
HBV is officieel opgericht op 17 april 1969.
In 2019 bestaan we dus 50 jaar en dat is natuurlijk een
reden om een feestje te bouwen. Er is al snel een
jubileumcommissie gevormd, deze bestaat voorlopig
uit: Rico, Mandy, Iris, Irene, Dick, Remco. Nu eerst
brainstormen en plannen maken. Als je hen wilt helpen
met ideeën of praktische zaken, neem dan met 1 van
hen contact op. In de begroting is een bedrag
gereserveerd om leuke dingen mogelijk te maken. De
gemeente Hoorn kent voor het jubileum de
zogenaamde Eenhoornzegel toe, met € 500,=. De
opbrengsten van de Grote Clubactie en de belactie van
de Vriendenloterij bestemmen we dit jaar ook voor het
jubileum.

Net als voorgaande jaren doet HBV weer mee aan de
Grote Clubactie, nu met als doel € 500,= bestemd voor
de jubileumviering. Het werkt eenvoudig, voor slechts
€ 3,= kun je een lot kopen en draag je al bij. In totaal
krijgt HBV maar liefst 80% van de opbrengst. En met je
lot maak je ook nog eens kans op 1 van de prijzen.
Vraag ook familie, vrienden, buren en collega’s om een
lot voor HBV te kopen. Op de website vind je alle info:
http://clubactie.nl/HoornseBadmintonVereniging
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