
Jaarverslag bestuur BC Thiela 2019 

Naast de organisatie rondom de dagelijkse gang van zaken komt het bestuur een aantal keren per 

jaar bijeen. Enkele besproken onderwerpen van het afgelopen jaar zijn: 

- Het bestuur heeft aanpassingen doorgevoerd in de reservering van de sporthal: 
o Zaalhuur op dinsdag om 19:00 u is uitgebreid en de competitiezondagen zijn 

gehalveerd. 
o De jeugdtraining is verplaatst van donderdag- naar dinsdagavond. 

- Er is nieuwe clubkleding aangeschaft. Het bestuur heeft besloten een gratis shirt aan te 
bieden voor jeugdspelers en competitiespelers. Recreanten en overige spelers kunnen het 
eerste shirt voor € 15,– bestellen. 

- Tijdens de Nationale Sportweek heeft Thiela samen met Rebati badminton gepromoot. 
- Thiela heeft een boete ontvangen voor het gebruik van foto’s met auteursrecht op de website. 

De betreffende foto’s zijn inmiddels verwijderd van de website. 
- Wegens bezuinigingen van de gemeente Tiel is de verwachting dat Thiela minder subsidie zal 

ontvangen. 
- Het bestuur heeft diverse bijeenkomsten en vergaderingen bijgewoond over werving en 

behoud van leden en vrijwilligers en mogelijke acties om dit te bereiken. 
o Naar aanleiding hiervan is er gestart met een traject voor het werven van meer 

vrijwilligers binnen de club. 
o Ook is het jaarplan als vast agendapunt opgenomen.  

- Samen met andere sportverenigingen is er gekeken naar mogelijkheden voor de invulling van 
het lokale sportakkoord met als doel meer mensen in beweging te en te betrekken bij de club.  

- Voor het inzetten van social media binnen de vereniging is er een bijeenkomst van 
SportFriends bijgewoond.  

- Om badminton onder de aandacht te brengen bij potentiële jeugd zijn er afspraken gemaakt 
met Sportfriends om badmintontraining in het naschoolse sportaanbod op te nemen.  

Informatie: 

Het bestuur bestaat uit de volgende samenstelling: 

Patrick van de Geijn  Voorzitter 

David Volmer   Vice-Voorzitter 

Willemijn Eveleens  Secretaris 

Peter Tjeerdsma  Penningmeester 

Terry Smit   Voorzitter Technische Commissie 

Veerle Ton   Voorzitter Jeugd Commissie 

Vacant    Voorzitter Recreanten Commissie  

 

De kascommissie bestaat uit: 

Timo Seure (3x), Olga van den Berg (2x) 

 

Leden van verdienste zijn: 

Valtentin Lübeck: oprichter en 1e Thiela voorzitter 

Sander den Haan: 3e penningmeester  

Marijke Bannink: jeugdcommissie lid / CCP jeugd / oud- secretaris / ledenadministratie* 

Paul Penders: samensteller Droppie vanaf 1e uitgave / oud-vice voorzitter 

Ben van Werkhooven: jeugdcommissielid / coördinator badminton trainingen / 3e voorzitter 

jeugdcommissie 

Wim Scholtus: lid recreanten Commissie / voorzitter technische commissie / 3e voorzitter BC Thiela 

Reggy Tutuarima: lid jeugdcommissie / trainer / vertrouwenspersoon 

Maikel Ruijs: lid en voorzitter jeugdcommissie / trainer / 4de voorzitter BC Thiela 

 

*: functie wordt nog steeds uitgevoerd 

 

Lid van verdienste in memoriam: 

Jonas Metiary: hoofdtrainer en  jeugdtrainer  

Fred van Dijk: 2e voorzitter Thiela 


