
 
September 2017 

www.bcoss.nl 

Clubblad BCOss 

  
S

e
iz

o
e
n

s
b

la
d

 2
0

1
7

-2
0

1
8

  
 



 
           Rarekiek, september 2016 

Inhoudsopgave 

 

1 

Pagina 1…………………………… 
 

Pagina 2…………………………… 
 

Pagina 3…………………………… 
 

Pagina 4…………………………… 
 

Pagina 6…………………………… 
 

Pagina 7…………………………… 
 

Pagina 8…………………………… 
 

Pagina 9..………………………… 
 

Pagina 10.………………………… 
 

Pagina 11.………………………… 
 

Pagina 12.………………………… 
 

Pagina 13.………………………… 
 

 Pagina 14.………………………… 
 

Pagina 15.………………………… 
 

Pagina 16.………………………… 
 
 
 

Inhoudsopgave 
 
ONLINE AANKOPEN via Sponsorkliks  
 
Woordje van de voorzitter 
 
Wie wat waar bij BCOss 
 
Nieuws uit de technische commissie 
 
Nieuws uit de jeugd commissie 
 
Teamindeling junioren  competitie 
 
Teamindeling senioren competitie 
 
Clubkleding 
 
ALV….doet je ook mee? 
 
Sluitingsdata/ belangrijke data 2017-2018 
 
Jeugdactiviteiten overzicht 
 
Lidmaatschap BCOss 
 
Contributie 2017-2018 
 
Mutatieformulier 
 
 
 
 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Door op de BCOss site op “sponsorkliks”  
te klikken helpt je BCOss (gratis) aan een extra zakcentje. 

Weet je niet hoe het werkt? 
Vraag het ons! 

Of klik op deze link 
 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?
club=4326&ref=banner 

 
 



Geert Duijs  
Voorzitter BCOss 
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Samen weer sterker 
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Het nieuwe seizoen is inmiddels weer een paar weken oud.  
De trainingen voor de jeugd en senioren zijn weer begonnen en 
de eerste wedstrijden in de competitie zijn al weer gespeeld.  
We hebben 3 teams bij de senioren en 6 bij de jeugd.  
Tijdens de competitiedagen is het dan volle bak bij BCOss.  
Zeker de moeite waard om onze spelers, jong en oud, een keer 
aan te komen moedigen. 
 
Badminton Nederland ziet het ledenaantal ieder jaar dalen. Ook 
wij hebben hier mee te maken. De fitnesscentra rijzen de pan 
uit, er wordt meer gekozen om ‘even’ te gaan sporten zonder 
verplichtingen naar andere sporters. Het individuele sporten 
gaat voor het ‘teamsporten’!  
 
Speerpunt van het bestuur is dan ook te zorgen voor een stabiel 
ledenaantal om van daaruit weer te kunnen  groeien naar een 
hoger ledenaantal.  
Dat betekent een actieve ‘wervingscampagne’ om BCOss weer 
meer op de kaart te zetten, waardoor we hopen op een hoger 
ledenaantal.  
We houden jullie op de hoogte middels nieuwsbrieven.  
 

Daarbij hebben we wel jullie hulp bij nodig.…….dus 
heb je een idee, deel het met een van de bestuursle-
den van BCOss. 
 
De besprekingen met de gemeente voor een ‘nieuwe Ussenstelt’, 
gaan onverminderd voort. De plannen worden nog dit jaar in de 
gemeente besproken en gaan naar alle waarschijnlijkheid goed-
gekeurd worden.  Dat betekent dat we mogelijk ons 50 jarige 
jubileum (2019)in een nieuwe hal gaan vieren. Voor het eind 
van het kalenderjaar wordt er een intentieverklaring onder-
tekend door de verschillende partijen die ‘zitting’ hebben/  
krijgen in de nieuwe Ussenstelt. Daarmee stemmen zij in met de 
vernieuwde samenwerking van de verschillende partijen in één 
multifunctioneel gebouw. Het biedt toekomstperspectief voor alle 
nieuwe bewoners van de vernieuwde Ussenstelt. Dus zeker ook 
voor BCOss. 
 
Als laatste wil ik jullie van harte uitnodigen voor de Algemene 
Leden Vergadering van BCOss op donderdag 26 oktober. Jullie 
hebben daar al een uitnodiging voor gehad. 
 
We gaan er weer een mooi, gezond en sportief jaar van maken! 
 
Met sportieve groet, 
 
Geert Duijs 
Voorzitter BCOss 
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Dagelijks Bestuur 

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 
Badmintonclub Oss 
BCOss 
Looveltlaan 54, 5345 JJ Oss 
Tel. 06-46726001 
25 september 1969 
Tel. Sportzaal 0412-640433, Tel. Kantine 0412-633222 (alleen 
te gebruiken wanneer een persoon in de sporthal wordt gezocht; 
voor alle informatie over speeldata en de vereniging s.v.p.  
contact opnemen met het secretariaat.) 
www.bcoss.nl 

Secretaris  
Nick van der Heijden/0646726001  
secretaris@bcoss.nl 

Penningmeester  
Karin Kennis 
penningmeester@bcoss.nl 

Voorzitter 
Geert Duijs/0644718197 
voorzitter@bcoss.nl 

Rechtsvorm: 
Statutaire naam: 
Verkorte naam: 
Adres: 
 
Oprichtingsdatum: 
Accommodatie: 

mailto:secretaris@bcoss.nl
mailto:penningmeester@bcoss.nl
mailto:voorzitter@bcoss.nl
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Wie wat waar bij BCOss 

Overige Commissies bij BCOss 

Voorzitter Technische commissie/  
competitieleider senioren 
Niek van de Langenberg 0655590375 
tc@bcoss.nl en ccps@bcoss.nl 
Overige leden TC 
Diego Arentsen  
Edward Kambeel 
Mark Schuurmans: competitieleider senioren 

Voorzitter jeugdcommissie  
Karin Ruijtenbeek 0636541911 
jc@bcoss.nl en ccpj@bcoss.nl 
Overige leden JC 
Edith Boons 
René van den Broek  
Pleunie van Galen 
Renzo Schraven 
Paul Wennink: competitieleider junioren 
 
 

Voorzitter Barcommissie  
VACANT 
bc@bcoss.nl  

Redactie Rarekiek 
VOORZITTER VACANT 
Lia Mudde 
cc@bcoss.nl 

 

 

? 

mailto:tc@bcoss.nl
mailto:ccps@bcoss.nl
mailto:jc@bcoss.nl
mailto:ccpj@bcoss.nl
mailto:bc@bcoss.nl
mailto:cc@bcoss.nl
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Nieuws uit de technische commissie 

Niek van de Langenberg 
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Hallo BCOss-leden,  
 
De competitie 2017/2018 is sinds een week begonnen.  
Dit seizoen komt BCOss uit met drie teams in de regio-
competitie.  
 
Team 1 speelt in de 1e klasse.  
Het tweede team komt uit in de 4e klasse.  
Ook speelt de club na een aantal jaar afwezigheid weer met een 
herenteam in de 1e herenklasse.  
 
Het klinkt nog ver weg, maar na de competitie staan de  
clubkampioenschappen alweer op het programma.  
Op zondag 4 februari 2018 zullen de competitiespelers  
uitmaken wie zich clubkampioen 2018 mag gaan noemen!  
Uiteraard mogen ook alle seniorenleden die recreatief bij BCOss 
spelen zich meten met de competitiespelers.  
 
Ook komend seizoen zullen alle senioren competitiespelers  
trainen van 20.00u tot 22.00u. Daarna hebben zij nog de kans 
om door te spelen tot 23.00u. Zoals ook al eerder vermeld  
worden de trainingen ook komend seizoen verzorgd door Leon 
Florentinus!  
Tot aan de clubkampioenschappen zal er iedere week getraind 
worden, daarna neemt de frequentie af. De competitiespelers 
horen uiteraard wanneer dan de trainingen plaats zullen vinden.  
 
Ik wens iedereen een succesvol, maar bovenal gezellig seizoen 
toe! 
 
Namens de TC, 
 
Niek van de Langenberg 
 



Karin Ruijtenbeek 
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Nieuws uit de jeugd commissie 
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Het nieuwe seizoen is van start gegaan! Met een nieuwe jeugd-
commissie. 
De leden van de vorige jeugdcommissie hebben alle activiteiten 
netjes overgedragen (Edward’s kant-en-klare draaiboeken!). En 
dus gaat deze commissie met goede moed aan de slag. We ho-
pen er een succesvol en vooral gezellig seizoen van te maken. 
Met jullie! 
 
Wie zitten er in de jeugdcommissie? 
Paul Wennink - competitieleider, ouder Jennifer en Naomi 
(recreanten) 
Edith Boons - ouder Sacha (U11-2) 
Pleunie van Galen - ouder Roos (U11-2) 
René van den Broek - ouder Noah en Yannick (U11-1) 
Renzo Schraven - jeugd (competitie) speler 
Karin Ruijtenbeek - voorzitter, ouder Lies (U11-2) 
Wie niet zo nodig in de commissie wil, maar wel een handje mee 
kan helpen, nodigen we van harte uit om het ons te laten weten. 
Alles helpt! Iedereen welkom! Ouders, laat je dus horen! 
 
Wat gaan we doen? 
De vertrouwde activiteiten voor en met de jeugd zetten we voort 
(zie data elders in dit seizoensblad):  
OKKO toernooi 
Sinterklaasviering 
Nieuwjaarstoernooi 
Carnavalstoernooi   
Clubkampioenschappen  
Jeugdkamp 
 
En niet te vergeten begeleiding van de competitie. Dit jaar  
hebben we 6 competitie teams (zie elders in dit seizoensblad). 
Leon Florentinus zal dit seizoen de competitie jeugd trainen op 
woensdag. Niek is de vertrouwde man voor de competitie  
spelers op maandag. Op donderdag is Geert een  
Bekend gezicht. Op de vrijdag gaat de jeugd begeleidt worden 
door Renzo. 
 
En verder? 
We hebben het, net als iedereen, druk. We vinden het dus al 
prachtig als we het bovenstaande voor elkaar kunnen krijgen. 
Als we daarnaast nog wat meer aandacht op ons club kunnen 
vestigen (laten zien hoe leuk BCOss is!) en extra jeugdleden aan 
kunnen trekken, is onze missie extra geslaagd.  
Help je ons mee? 
 
Wil je nog meer weten? 
Spreek ons gerust aan of stuur een mail 
naar jc@bcoss.nl.  
Bellen/wh'appen kan natuurlijk ook. 
 
groetjes, 
namens de jeugdcommissie, 
Karin Ruijtenbeek 
 

mailto:jc@bcoss.nl
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Teamindeling junioren competitie 

Teamindeling 2017-2018 
U11-1 
Jason van Geest 
Noa van den Broek 
Stijn Bierman 
Yannick van den Broek 
 

U11-2 
Lies Vink 
Roos Verlaar 
Sacha Boons 
Tessa Smits 
Anouk Camardese (R) 
 

U15-1 
Dirk van Iperen 
Elle Swanenberg 
Jennifer Wennink 
Lars van Dijk 
Lucas Boor 
Femke van Lieverloo (R) 
 

U15-2 
Thijmen Schoppema 
Kim van den Hurk 
Nienke van Eek 
Thomas van Uden 
Sem van Mook 
 

U17-1 
Fleur Permis Levyssohn 
Igor Hermans 
Joep Coldenhoff 
Ot Hermans 
Pleun Neelen 
 

 

U19-1 
Brandon Zwiers 
Lieke Hottentot 
Sanne de Vree 
Tijn Enzerink 
Pim van Iperen ® 
Renzo Schraven (R) 
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           Rarekiek, september 2014 

 

Teamindeling senioren competitie 

Team 1 1e klasse 
Karin Kennis 
Christa Lacet 
Mark Schuurmans 
Dennis van Uden 
 
Team 2 4e klasse 
Julia van Berkom 
Jara van Schijndel 
Joost van Wiechen 
Beau IJpeij 
Quinten Permis Levissohn 
 
 
Herenteam hoofdklasse 
Niek van de Langenberg 
Nick van der Heijden 
Harm van der Heijden (géén familie :D) 
Geert Duijs 
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Clubkleding 

 

HET  BCOSS TENUE 

 

Ligt op voorraad 
Wil je deze kopen benader Niek van de Langenberg 

Kosten: shirt €25,-/ Broek €12,50 
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ALV………. doe je ook mee? 

Donderdag  

26 oktober 2017 

20.00 uur 

 

De stukken voor deze vergadering  

zijn inmiddels  

via mail aan iedereen verspreidt. 

 

Kom naar de kantine  

om mee te praten  

over jouw club 

 

Graag afmelden bij de secretaris als je verhinderd bent? 



 

 

Kerstmis:                  maandag 25-12-2017 en dinsdag 26-12-2017 
 
Oud/Nieuwjaar:          zondag 31-12-2017 en maandag 01-01-2018 
 
Carnaval:                 zondag 11-02-2018 – dinsdag 13-02-2018 
 
Pasen:                      zondag 2-04-2018 en maandag 3-04-2018 
 
Koningsdag:          vrijdag 27-04-2018 
 
Hemelvaart:            donderdag 10-05-2018 
 
Pinksteren:                zondag 20-05-2018 en maandag 21-05-2018 

 
OKKO toernooi    zondag 15-10-2017 
 
Herfstvakantie*                         16-10-2017 – 22-10-2017 
 
Kerstvakantie*    25-12-2017 – 07-01-2018 
 
Nieuwjaarstoernooi   woensdag 27-12-2017 
 
Senioren clubkampioenschappen zondag 04-02-2018 
 
Carnavalstoernooi    vrijdag 09-02-2018 
 
Voorjaarsvakantie*   10-2-2018 – 18-02-2018 

 
Jeugd clubkampioenschappen zondag 11-03-2018 
 
Meivakantie*                             21-4-2018 – 06-05-2018 

Jeugdkamp    15 tot 17 juni 2018 
 
Zomervakantie*    07-07-2018 - 19-08-2018 
 
Tijdens de schoolvakanties is er geen training voor de jeugd. De zaal is wel open.  
Er mag onder begeleiding van ouders wel gespeeld worden. 
 
 
 
 

Belangrijke  data seizoen 2017-2018 
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Sluitingsdata seizoen 2017-2018 
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Overzicht jeugd activiteiten 
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Lidmaatschap  BCOss 

Mutatieformulier 
Voor aanmeldingen, afmeldingen en adreswijzigingen gebruikt Badminton Club Oss een  
mutatieformulier. Dit formulier is te verkrijgen in de sporthal en bij de avond- of  
dagvertegenwoordigers. Het zit ook achter in dit boekje. 
 
 
Aanmelden 
Nieuwe leden (junior of senior) mogen drie keer gratis meespelen en kunnen daarna  
beslissen lid te worden. Het ingevulde mutatieformulier wordt door de nieuwe seniorleden  
ingeleverd bij de avond- of dagvertegenwoordiger of de penningmeester. Jeugdleden leveren 
het formulier in bij de trainer/begeleider van de avond of dag waarop zij spelen of de  
penningmeester. Voor jeugdleden dient de ouder/verzorger het formulier te ondertekenen. 
Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen.  
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00. Het lidmaatschap gaat u aan voor een heel jaar en het 
contributiejaar loopt van 1 oktober tot 30 september.  
 
 
Afmelden 
Afmelden als lid dient schriftelijk te gebeuren door het invullen van het mutatieformulier of 
het schrijven van een brief of e-mail naar de penningmeester. Opzeggen van het  
lidmaatschap kan slechts per contributiejaar wat loopt van 1 oktober tot 30 september. 
Een afmelding die op 1 maart binnenkomt, gaat pas per 30 september in. U blijft tot die tijd 
lid en dient te voldoen aan alle verplichtingen die u voor dat jaar bent aangegaan.  
Bij opzegging wordt nooit het restant van het lopende seizoen terugbetaald.  
Zonder schriftelijke opzegging vóór 1 september wordt het lidmaatschap  
automatisch met één jaar verlengd.  
 
 
Adreswijziging 
Adreswijzigingen moeten met het mutatieformulier doorgegeven worden. Dit formulier kunt u 
afgeven bij de penningmeester of in de grijze brievenbus in het scheidsrechtershok doen. 
 
 
Wijze van betaling 
Het innen van de contributie gebeurt m.b.v. automatische incasso. Bij het aanmelden als lid 
wordt meteen de automatische betaling geregeld. Badminton Club Oss kent géén andere  
betaalmogelijkheid. Vier keer per sportseizoen (januari, april, juli en oktober) wordt de  
contributie van uw rekening afgeschreven.  
Leden die uit historie nog met acceptgiro betalen; let op!  
Deze betalen € 8,00 extra per jaar. Bij te laat betalen wordt een boete berekend van € 5,00. 
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Contributie 2017-2018 

Contributie Badmintonclub Oss 2017/2018 
 
De contributie wordt vier keer per jaar geïncasseerd. De incasso vindt plaats aan het begin 
van ieder kwartaal: 1 oktober, 1 januari, 1 april en 1 juli. 
Na de ALV van 26 oktober 2017 kan het zijn dat de contributie aangepast moet  
worden. 

 
      Per kwartaal   Per jaar 
Senioren leden    € 45,46    € 181,84 
Junioren leden  
 - Eerste kind    € 34,10    € 136,40 
 - Tweede kind    € 28,43    € 113,72 
 - Derde en volgende kinderen € 25,57    € 102.28 
 
 
Inschrijfgeld Badmintonclub Oss 2017/2018 
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt eenmalig € 15,-.  
Dit bedrag wordt geïncasseerd samen met de eerste contributiebetaling. 
 
 
Competitiebijdrage Badmintonclub Oss 2017/2018 
De competitiebijdrage wordt in twee termijnen geïncasseerd.  
De incasso vindt plaats op 1 oktober en 1 januari. 
 
      Per termijn    Per jaar 
Senioren leden  
- Nylon shuttles    € 22,50    € 45,- 
- Veren shuttles    € 30,-    € 60,- 
Junioren leden 
- Nylon shuttles    € 22,50    € 45,- 
- Veren shuttles    € 25,-    € 50,- 
 
 
Trainingsbijdrage Badmintonclub Oss 2017/2018 
De trainingsbijdrage wordt in twee termijnen geïncasseerd.  
De incasso vindt plaats op 1 oktober en 1 januari. 
 
      Per termijn    Per jaar 
Senioren leden    € 20,-    € 40,- 
Junioren leden    € 10,-    € 20,- 
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Lidmaatschap Badmintonclub Oss 
 

Soort mutatie      O Aanmelden lidmaatschap      O Wijziging lidmaatschap 

        O Beëindiging lidmaatschap 

Geslacht         O Man        O Vrouw  

Geboortedatum     

Voorletters en voornaam   

Tussenvoegsel  

Achternaam 

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer(s)  

E-mailadres 

    E-mailadres is verplicht i.v.m. aanvragen bondsnummer en bondspas bij Badminton Nederland. 

 

 

IBAN nummer  

Naam rekeninghouder 

 

 

Type lidmaatschap            OJeugd      OSenioren 

 Tot jeugd worden alle leden onder de 18 jaar gerekend. Als op 1 september de leeftijd van 18 jaar is bereikt 

 wordt automatisch het lidmaatschap omgezet naar senioren. 

Speeldag                               OMaandag     O Dinsdag     OWoensdag     ODonderdag     OVrijdag 

 

Datum 

 

 

Handtekening 

In het geval van een minderjarige dient een ouder / verzorger het formulier te ondertekenen. 

 

Aanvullende informatie  Machtiging 
 
 Na ondertekening van het formulier wordt Badmintonclub Oss gemachtigd om vier keer 
 per jaar (begin van ieder kwartaal) contributie te incasseren. Bij de inschrijving van een 
 nieuw lid wordt Badmintonclub Oss tevens éénmalig gemachtigd om het inschrijfgeld van 
 € 15,- te incasseren. 
 

    Opzegging 
 
    Bij Badmintonclub Oss wordt het lidmaatschap per jaar aangegaan, en is tussentijds niet 
    opzegbaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 oktober tot 1 oktober. Opzeggingen dienen 
    vóór 1 september ingediend te zijn bij de penningmeester per e-mail    
    (penningmeester@bcoss.nl), of via dit formulier. 

mailto:penningmeester@bcoss.nl


 
Wordt vrienden van BCOss 

Like ons op Facebook 
zo blijf je op de hoogte van je club 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wil je iets weten: 
 Kijk op de site  

en houdt Facebook in de gaten. 
of  

wil je iets kwijt 
mail dan naar onze Facebook/ webmaster.  

webmaster@bcoss.nl 
 

 

Hier had uw  
advertentie kunnen 

staan! 
 

of  
 

bent u de 
Sponsor voor BCOss  


