ALV JAARVERSLAG RECREANTENCOMMISSIE 2019-2020
Aspirant leden
Ook in het afgelopen seizoen is er geholpen om aspirant leden welkom te heten en zo snel mogelijk
een basis training te geven. Het geven van training zorgt ervoor dat nieuwe leden zo snel mogelijk de
basis vaardigheden kunnen leren. Het draagt bij aan het verkrijgen van plezier in het badminton. De
trend dat nieuwe leden ook mede hierdoor sneller mee kunnen spelen in de recreanten competitie
heeft zich doorgezet.
AVG
De in mei 2018 is aan Thiela de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verklaring
verstrekt. Om aan de regels en eisen van de AVG te blijven voldoen heeft de commissie het initiatief
genomen om periodiek te toetsen of ingevoerde procedures gevolgd worden.
Interne Competitie – Tielse Recreanten Competitie

Al weer Voor het derde seizoen nemen een aantal leden van Rebati deel aan de competitie. Na
afloop van de interne competitie 2018/2019 is opnieuw een enquête gehouden onder de
deelnemers. Mede op basis van de uitkomst hiervan is besloten om de interne competitie dit seizoen
op dezelfde manier in te richten. Da samenwerking met ReBatie over de indeling, planning, etc is
versterkt en overleg is de naam verandert in Tielse Recreanten Competitie. Ook dit seizoen zijn de
deelnemers enthousiast zijn over de competitie. We zuullen ook nu weer aan het eind van de
competitie een enquête organiseren.
De interne competitie bestaat dit seizoen uit 2 speelronden en zal medio april 2020 worden
afgerond. Er wordt ook dit seizoen door 6 teams gespeelt. De teams zijn samengesteld uit spelers van
Rebati en Thiela. Er zijn 31 deelnemers.
Eindejaar toernooi
December 2019 is opnieuw het eindejaar toernooi georganiseerd. Met 40 deelnemers werd het een
gezellige en plezierige avond. Gelet op de belangstelling lijkt het voor herhaling vatbaar.
Regionale recreanten competitie
Samen met Houten, Leerdam, Ricochet, Slot, Culemborg worden de mogelijkheden bekeken om te
komen tot een regionale recreantencompetitie. Hiervoor is onder de recreanten een enquête
gehouden. Hieruit blijkt dat er interesse voor is. Het bestuur zal samen met de andere verenigen
onderzoeken of er een recreantencompetitie opgezet kan worden.
Bezetting recreantencommissie
Esther Scholtus (voorzitter na verkiezing in ALV)
Edward van Ameijde (voorzitter a.i.)
Ferry de Kruijff (interne competitie)
Gert Veenendaal (stopt na dit seizoen i.v.m. verhuizing)
Hernieuwde oproep: Mocht je iets willen betekenen voor de recreanten dan ben je van harte
welkom!
Namens de recreantencommissie,
Edward van Ameijde

