
  

 
  

Opgericht november 1967 



  

 
 
 
Januari 2018 
 
Beste leden, 

 

We zijn alweer in de derde week van 2018, op de eerste speelavond 

van het nieuwe jaar vloeiden de bubbels rijkelijk en hebben we 

getoost op een sportief maar vooral gezond 2018! 

 

Sportief wordt het zeker wéér, de derde editie van het Open 

Keukenhof Recreantentoernooi staat weer op de kalender. Het 

toernooi vindt plaats op 18 maart a.s. en uiteraard hoop ik dat wij 

weer met velen vertegenwoordigd zullen zijn. 

 

Volgende maand begint de jeugdcompetitie, verdere info hierover krijgen de jeugdleden in 

een nieuwsbrief op korte termijn. 

 

De eerste verandering in 2018 was meteen een feit, de introductie van het nieuwe 

afhangsysteem. Uiteraard heeft iedereen een mening hierover, de partijtjes duren niet lang 

genoeg, het is druk bij het afhangbord, blabla maar uiteindelijk werd het toch positief 

ontvangen. We testen het voorlopig een aantal weken uit. Mochten er andere suggesties 

zijn, dan zie ik die graag tegemoet en we zullen deze bespreken in de volgende ALV. 

 

Tot slot blik ik graag nog even terug op ons jubileum (een uitgebreid verslag staat verderop 

in het clubblad) van 11 november 2017. Mijn inziens was het een zéér geslaagde dag, een 

leuke opkomst van jeugdleden uit de regio, het invitatie-toernooi waar gestreden werd om 

de prijzen, de lunch en bingo, de spetterende clinic van BETA Badminton Entertainment om 

het geheel af te sluiten. De feestavond was erg gezellig, alleen jammer dat de opkomst niet 

héél groot was. Nou, men heeft wat gemist! 

 

Om het feestje compleet te maken mocht ik de erepenning voor 50 jaar badmintonpromotie 

in ontvangst nemen uitgereikt door de voorzitter van Badminton Nederland. 

 

 

Veel leesplezier! 

 
Jeannette Mesman 
 
  



  

 

 

 

 

Het clubblad is er weer, met onder andere: 

 Van de voorzitter; 

 Jubileum; 

 Open Keukenhof Recreantentoernooi; 

 Nieuwe leden; 

 De kalenders. 

 

Uiteraard blijft de vraag van de redactie: Heb je nieuws dat de hele vereniging moet weten 

of leuke dingen voor op de website…? Mail naar leden@bvlisse.com!! 

 

Veel leesplezier! 

 

Hartelijke groeten van de redactie,  

Lisanne Mesman 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 
 
 
 

LIDMAATSCHAP 

Als u lid wilt worden van onze Vereniging kom dan eens langs op één 

van de speeldagen. U kunt dan gratis drie keer meedoen. Het enige wat 

u nodig heeft is sportkleding, sportschoenen voor in de zaal en een 

racket. Heeft u nog geen racket? Dan kunt u er één van ons lenen. 

 

Bent u enthousiast geworden, dan kunt u zich aanmelden voor het 

lidmaatschap van de Vereniging door het inschrijfformulier in te vullen. 

Het formulier is te downloaden op onze website www.bvlisse.com of aan te vragen bij de 

ledenadministratie: 

 

Badmintonvereniging Lisse 

t.a.v. Lisanne Mesman – ledenadministratie 

Darwinplantsoen 14 

2163 JM Lisse 

E-mail: leden@bvlisse.com 

 

Mocht u nog vragen hebben of willen weten wanneer u het beste kunt komen kijken of 

meespelen, stuur dan een e-mail naar secretaris@bvlisse.com. 

 
Als u lid bent van Badmintonvereniging Lisse houd dan rekening met het volgende: 
 Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van enig jaar; 

 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd; 

 Leden zijn contributie verschuldigd. De betalingstermijn van de contributie is 30 dagen 

na factuurdatum. Bij het verstrijken van deze betalingstermijn wordt bovenop het 

contributiebedrag €10,00 (incasso)kosten in rekening gebracht; 

 Leden verplichten zich voor het hele seizoen. Indien een lid voor een langere periode 

geen gebruik kan maken van de speelfaciliteiten binnen de Vereniging (door blessure of 

overmacht) kan men bij het Bestuur schriftelijk en met redenen omkleed een slapend 

lidmaatschap aanvragen. Men kan het slapend lidmaatschap alleen aanvragen als men 

langer dan twee maanden al geen gebruik heeft kunnen maken van de 

speelmogelijkheden. Met de aanvraag tot het slapend lidmaatschap heeft het lid de 

intentie om weer te gaan spelen. Zegt het lid alsnog het lidmaatschap op na een periode 

van slapend lidmaatschap, dan heeft het bestuur het recht om alsnog de contributie voor 

deze periode te innen. Zodra het lid weer gebruik kan maken (of maakt) van de 

speelmogelijkheden dient het lid dit aan te geven bij de ledenadministratie. Een slapend 

lid kan geen gebruik maken van de speelfaciliteiten of competitie spelen. Het Bestuur 

http://www.bvlisse.com/
mailto:leden@bvlisse.com
mailto:secretaris@bvlisse.com


  

besluit in alle gevallen of een slapend lidmaatschap wordt verleend. Slapende leden 

betalen eenmalig €5,00 administratiekosten plus de voor het lid geldende NBB 

bondscontributie; 

 Leden dienen een pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie ten behoeve van het 

pasje voor het afhangbord; 

 Leden dienen een verhuizing of wijziging van e-mailadres te melden bij 

ledenadministratie. 

 

BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.  

 

Voor het beëindigen van het lidmaatschap gelden de volgende regels: 

 Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail worden opgezegd, drie maanden 

voor aanvang van het nieuwe seizoen (dus vóór 1 mei), bij de ledenadministratie: 

Badmintonvereniging Lisse 

t.a.v. Lisanne Mesman – ledenadministratie 

Darwinplantsoen 14 

2163 JM Lisse 

E-mail: leden@bvlisse.com  

 Opzeggen kan gedurende het hele jaar, maar wordt pas effectief na afloop van het 

seizoen;  

 Wanneer vóór 1 mei van enig jaar niet wordt opgezegd dan verbindt het lid zich 

automatisch voor het hele volgende seizoen; 

 Het Bestuur kan in uitzonderingsgevallen een schriftelijke opzegging na 1 mei honoreren. 

Het lid dient daartoe vóór 1 augustus op te zeggen en dit verzoek tot beëindiging van het 

lidmaatschap met redenen te omkleden (m.n. waarom de deadline van 1 mei niet kon 

worden gehaald).  

 

Het Bestuur beoordeelt de opzegging en kan aan een positieve beslissing op het verzoek 

voorwaarden stellen. Naast de voorwaarden die het Bestuur kan stellen is de Vereniging 

helaas altijd genoodzaakt €35,00 administratiekosten in rekening te brengen.  

 

Toelichting:  

In de laatste drie maanden van het verenigingsjaar worden er financiële verplichtingen 

aangegaan voor het volgende seizoen; bijvoorbeeld de huur van de zaal, het inhuren van de 

trainers en het bestellen van shuttles. Dit alles is gebaseerd op het ledenaantal. Daarom is 

de Vereniging genoodzaakt bovenstaande regels te stellen en toe te zien op strikte naleving. 

  

mailto:leden@bvlisse.com


  

 

 
Na maandenlang plannen en voorbereiden was het zaterdag 11 november dan eindelijk zo 

ver: onze jubileumdag! 

 

Het begon zaterdagochtend vroeg. Rond 9.30 uur konden we beginnen met het opbouwen 

van de netten en het feestelijk aankleden van de zaal. Naast de organisatie van de 

jeugdactiviteiten waren er ook een aantal enthousiaste leden/(ouders van) jeugdleden die 

mee wilden helpen met het aankleden van de zaal. De vlaggen van de sponsors, ballonnen 

en slingers met 50 er op hingen, de banken stonden langs de kanten, de wedstrijdtafel stond 

klaar, wedstrijdbriefjes lagen klaar, een tafel met appels, bananen, mandarijnen, kruidnoten 

(met dank aan de Jumbo) en snoepjes stond 

klaar. Het kon wat ons betreft beginnen! 

 
Invitatie-toernooi 

Om 11.00 uur begon het invitatie-toernooi, 

maar rond 10.30 uur begonnen de eerste 

jeugdleden binnen te druppelen. Wij 

hadden hen namelijk gevraagd wat eerder 

te komen, omdat wij nog een verrassing 

hadden voor onze jeugdleden. Met dank 

aan onze sponsors SERCOM Regeltechniek B.V. en BrilJan’t konden wij ieder (jeugd)lid een 

jubileumshirt aanbieden! Op ieder shirt staat op de achterkant ons logo, op de linkerborst 

een 50 in een lauwerkrans en op de mouwen staan SERCOM en BrilJan’t. Nadat iedereen een 

shirt had gekregen (en aangetrokken), moest er natuurlijk nog een foto gemaakt worden. 

 
Een kwartier voor tijd begonnen ook langzaam de deelnemers van andere verenigingen 

binnen te komen. Vooraf waren door onze trainster de wedstrijdjes al ingedeeld. Er waren 

verschillende leeftijdscategorieën, dus iedereen speelde tegen kinderen van zijn/haar eigen 

leeftijd en niveau. De kinderen speelden de eerste ronde singles in poules. Tijdens de 

tweede ronde werd de groep in drieën verdeeld en speelden de kinderen dubbels door 

middel van het trekken van kaarten. Wat ons betreft was het een erg geslaagd toernooi, en 

daar dachten de deelnemers net zo over. De kinderen waren erg enthousiast! Aan het eind 

van het toernooi werden nog een aantal prijzen uitgereikt. Iedere deelnemer kreeg een 

deelnamemedaille en de drie spelers met 

het meeste aantal punten kregen nog een 

pot met snoep. 

 

Lunch en bingo 

We hadden twee uur uitgetrokken voor het 

invitatie-toernooi, maar dit liep wat uit, 

http://www.sercom.nl/
http://www.bril-jant.nl/


  

waardoor we rond 13.30 uur (pas) konden gaan lunchen. De lunch bestond uit een broodje 

knakworst met limonade (verzorgd door Sportfondsen) en/of krentenbollen en 

melkbroodjes (van de Jumbo). Tijdens de lunch hebben de deelnemers van het invitatie-

toernooi mee gedaan aan onze bingo. We hadden in totaal 17 prijzen uit te delen. Aan het 

eind van de bingo stopte iedereen zijn bingokaarten met naam in een grote doos en daar 

werd vervolgens nog een winnaar van de “hoofdprijs” uit getrokken: een bioscoop-pakket! 

 

Certificaat en erepenning 

Na de bingo was het tijd voor de 

volgende activiteit: een clinic van 

BETA Badminton (ook zij hadden 

een jubileum te vieren, ze bestaan 

namelijk al 20 jaar!). Ook de bingo 

liep iets uit dus rond 15.15/15.30 

uur konden de gebroeders Tjin-

Asjoe beginnen. Maar niet voordat 

Dennis en Arless ons een 

certificaat ter ere van ons 50 jarig 

bestaan hadden gegeven, en 

Clemens Wortel, de demissionair 

voorzitter van de Nederlandse 

Badmintonbond, ons een erepenning en certificaat voor 50 jaar badmintonpromotie had 

uitgereikt. Iets om trots op te zijn! 

 

Clinic BETA Badminton Entertainment 

Terug naar de orde van de dag.. Aan het 

begin van de clinic werd uitgelegd wat de 

bedoeling was en dat mensen die extra hun 

best deden, misschien wel een prijs konden 

winnen. En zoals iedere training begint men 

natuurlijk met een warming-up, dat was 

tijdens de clinic niet anders. Na de warming-

up konden de deelnemers beginnen aan de 

eerste oefeningen. Dennis legde de 

oefeningen uit met behulp van een aantal enthousiaste kinderen. Na de uitleg mocht de rest 

ook aan de bak. Na een aantal oefeningen te hebben uitgevoerd en als afsluiting een 

cooling-down, mochten de deelnemers gaan zitten en werden de “prijzen” uitgedeeld. Er 

werden een paar mensen uitgekozen op basis van hun inzet, maar uiteindelijk kregen alle 

deelnemers een cadeautje. 

 



  

Nog even met z’n allen op de foto en door 

naar het volgende onderdeel van de clinic: 

een demonstratie van Dennis en Arless. Zij 

gingen wel even laten zien “hoe het echt 

moet”. Ook hierbij werden de deelnemers 

betrokken (en misschien een beetje 

belachelijk gemaakt ). De clinic was, net 

als voorgaande jaren, weer een groot 

succes! 

 

Rond 17.00 uur kwam er een eind aan de clinic en was het tijd om op te ruimen. Gelukkig 

waren er nog genoeg mensen in de zaal die een handje wilden helpen en binnen een half uur 

was de zaal weer leeg, en was het net of er niets gebeurd was.. 

 

Feestavond 

Tussen de bedrijven door kon men nog even 

bijkomen van deze dag om vervolgens ’s 

avonds te verschijnen op de feestavond. Het 

feestcomité was rond 20.00 uur aanwezig bij 

Eetcafé Lef en om 20.30 uur stonden de eerste 

mensen al voor de deur. Tijdens deze avond 

was er gezorgd voor hapjes (en drankjes) en de 

live muziek werd verzorgd door de band 

A’Little Late (gelukkig waren ze op tijd..). We 

hadden gehoopt op een grotere opkomst, maar desalniettemin was het een geslaagde 

avond!  

 

We hopen dat iedereen die aanwezig was tijdens deze dag, het naar zijn/haar zin heeft 

gehad! 

 
Meer foto’s zien van deze geslaagde dag? Dat kan op onze fotopagina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bvlisse.com/woordpres/fotos-en-videos/fotos-en-videos-2017/jubileumdag-11-november/
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“Ten eerste moet ik zeggen dat de dag goed georganiseerd was, alles was klaar gezet en je 
wist waar je naartoe moest. Dit vermeld ik even omdat het bij andere clubs en feesten waar 
ik ben geweest niet zo geregeld was. Ik vond het een erg leuke dag, ik zou eerst alleen bij het 
toernooi blijven en daarna weggaan, ik ben toch gebleven (het was te gezellig). De bingo was 
mooi gedaan en leuke prijzen uitgekozen (dan bedoel ik dat er niet van die dingen waren die 
je meteen weggooit of nooit meer gebruikt). Bij het toernooi vond ik dat ik een beetje was 
misplaatst (zeg je dat zo?), ik zat namelijk bij spelers die een stuk hoger niveau hadden van 
badminton dan ik. Naast mij gebeurde het zelfde maar dan omgekeerd. Wat ik net genoemd 
had was eigenlijk het enige nadeel van de gehele dag. Verder was het erg leuk, de clinic was 
grappig en het toernooitje was fun.” 
 
Groetjes, 
Casper de Ree 
 
 
 
 
 
De uitslagen van de Grote Clubactie zijn bekend, dus heb je loten gekocht bij een van onze 
jeugdleden of bij onze voorzitter (die 48! loten heeft verkocht)? Bekijk dan de uitslagen 
op website van de Grote Clubactie. In totaal heeft de Grote Clubactie €257,60 opgebracht! 
 
Graag willen we via deze weg Tessa de Visser nog even in het zonnetje zetten. Zij heeft 
namelijk de meeste loten verkocht bij de jeugd, 25 maar liefst! Nogmaals: Goed gedaan 
Tessa! 
 
Hieronder nog een overzicht van het aantal verkochte loten van de andere lotenverkopers 
bij de jeugd: 

 
  Naam Aantal loten 

Tessa de Visser 25 

Didier Cozijn 8 

Coen Mulder 8 

Tijmen Paardekooper 7 

Dylan Lagerwerf 7 

Rick de Wagt 5 

Lukas Minnee 4 

Bart Ouwehand 4 

https://lotchecker.clubactie.nl/


  

 
 
 
Het sneeuwt buiten! Heerlijk: past ook heel goed bij een verslag van het Kerst toernooi op 18 

december jl.! Vorig jaar erbij ingeschoten, maar dit jaar een groot succes. 

 

Het deed ons grote deugd dat de opkomst supergoed was. Heel blij werden we van de 

deelname door de nieuwe leden. (mochten jullie nog twijfelen: we hopen dat jullie hierdoor 

over de streep zijn getrokken…). In totaal waren we met 32 personen en dat geeft deze 

burgers moed om vooral door te gaan met dit soort toernooitjes. 

 

De Kerstmuziek werd aangezet en gestart om 20.15 uur zo’n beetje. De kaartjes werden 

willekeurig op het bord “geplakt” waardoor leuke combinaties ontstonden. Hierdoor kregen 

“de nieuwelingen” gelijk de gelegenheid iedereen wat beter te leren kennen. We denken dat 

iedereen een paar leuke potjes heeft kunnen spelen. Door de grote opkomst was het 

misschien even wachten soms, maar dat mocht de pret niet drukken. Misschien de volgende 

keer wat banen erbij, maar die mogelijkheid zal nog besproken moeten worden.  

 

Iedereen had bij aanvang een lootje voor de loterij ontvangen, om de avond na afloop van 

de sportieve prestaties, op een gezellige manier in de kantine af te sluiten onder het genot 

van een hapje en een drankje. Dat heeft gewerkt. Iedereen bleef gezellig “hangen” en dat is 

wat we graag zien. 

 

We hebben nu een lange winterstop door het ongunstig vallen van de feestdagen, des te 

meer reden om er 8 januari weer vol tegen aan te gaan. 

 

Dan beginnen we gelijk weer met drank , aangeboden door het bestuur na afloop van de 

speelavond. We hopen iedereen daar te zien om jullie een heel gelukkig, gezond, sportief 

2018 toe te kunnen wensen. 

 

Ook nog even het vermelden waard: afgelopen week heeft een ieder een mail ontvangen 

voor de derde editie van het Keukenhof toernooi voor recreanten:  meld je hiervoor aan. Is 

echt de moeite waard, de eerste twee edities waren een groot succes. 

 

Rest ons jullie een gelukkig nieuwjaar toe te wensen en een goede start van 2018. We zien 

jullie maandag 8 januari graag weer op de baan!! 

 

 

Groeten van jullie activiteitencommissie: 

Koos en Ellen 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie over het toernooi? Kijk hiervoor op onze website 
(http://bvlisse.com/woordpres/senioren/3de-open-keukenhof-recreantentoernooi-

2018/inschrijfformulier/) 

http://bvlisse.com/woordpres/senioren/3de-open-keukenhof-recreantentoernooi-2018/inschrijfformulier/
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Iris Beekman 
 

Levi Kortekaas 
 

Safran Soede 
 

Leonie van der Kruk 
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