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Mei 2019 
 
Beste leden, 

 

Het wordt zo langzamerhand weer tijd om even bij te praten over de afgelopen maanden. 

Tussendoor hebben we nog twee nieuwsflitsen gemaild met alle belangrijke activiteiten die 

op korte termijn zouden plaatsvinden. 

 

Helaas hebben we het Keukenhoftoernooi af moeten blazen, wegens te weinig 

inschrijvingen, maar volgend jaar staat het weer op de kalender! 

 

De jeugdcompetitie is begonnen, onze jeugdteams moeten een zware strijd leveren om de 

puntjes bij elkaar te sprokkelen, maar het enthousiasme wordt er niet minder door! Het is 

een mooi leerproces. 

 

Wij hebben een tweetal bondsvergaderingen bijgewoond, men wil de jeugdcompetitie op 

een andere manier gaan organiseren, waardoor de jeugd het hele jaar door wedstrijden 

speelt, van september tot mei.  

 

Wij hebben gesproken met aantal verenigingen uit de streek om een samenwerkings-

verband aan te gaan met de jeugd. Verdere info hierover in de ALV van 16 mei a.s. 

 

Wegens het succes van vorig jaar, wordt ook dit jaar weer zomerbadminton georganiseerd, 

tijden en data staan verderop in het clubblad. 

 

 

 

 

 

Veel leesplezier! 

 
Jeannette Mesman 
 
  



  

 

 

 

 

Het clubblad is er weer, met onder andere: 

 Van de voorzitter; 

 Tussenstanden jeugdcompetitie; 

 Zomerbadminton; 

 Badmintonfestivals; 

 Nieuwe leden. 

 

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 

 
 

P.s. Volgen jullie ons al op social media? 
 
  

https://www.facebook.com/BadmintonverenigingLisse/
https://twitter.com/BVLisse1967
https://www.instagram.com/bvlisse1967/


  

 
 
 
 

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 leden@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:leden@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


  

 

 
 

Inmiddels is de opstap- en jeugdcompetitie alweer over de helft, tijd dus voor een 

tussenstand: 

 

Opstapcompetitie U12 - Opstap U12 afd 6 

  
Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games Punten 

1 
BC The 
Smashing 
Fellows O2 

40 6 6 0 0 40 - 8 81 - 19 1965 - 1211 

2 BC Limes O1 28 6 3 2 1 28 - 20 61 - 44 1922 - 1656 

3 
BC Hillegom 
O2 

27 6 2 3 1 27 - 21 57 - 44 1735 - 1614 

4 
BC Voorburg 
O2 

26 6 3 0 3 26 - 22 54 - 49 1708 - 1689 

5 BV Lisse O1 17 6 1 1 4 17 - 31 38 - 66 1645 - 1861 

6 
BC Meren-
wiek O2 6 6 0 0 6 6 - 42 17 - 86 1139 - 2083 

Bekijk alle uitslagen van ons opstapteam via toernooi.nl (https://bit.ly/2GSQABJ). Bij het 

Opstapteam kunnen nog 4 punten worden toegevoegd, maar de standen zijn nog niet 

bijgewerkt op toernooi.nl. 

 

Jongenscompetitie - Jongens U15 afd 2 
 
  Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games Punten 

1 BC Blue Sky J1 36 5 5 0 0 36 - 4 74 - 13 1763 - 1119 

2 BC Schollevaar J11 29 7 4 0 3 29 - 27 61 - 60 2077 - 2089 

3 BV Lisse J1 28 7 3 0 4 28 - 28 60 - 65 2146 - 2191 

4 BC Cross Smash J3 24 7 2 1 4 24 - 32 57 - 68 2125 - 2220 

5 BC SNA-
Badminton J1 

23 6 4 0 2 23 - 25 53 - 56 1853 - 1930 

6 BC Maassluis J5 12 6 0 1 5 12 - 36 32 - 75 1598 - 2013 

 

Bekijk alle uitslagen van het jongensteam via toernooi.nl (https://bit.ly/2PDEErP).  

 

Aan de tussenstanden is helaas niet te zien dat zowel het opstap- als het jongensteam goed 

hun best hebben gedaan en doen. De uitslagen per partij zitten regelmatig (zeer) dicht bij 

elkaar! Ga zo door! 

 

 

 

  

http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=104A6B40-DA14-44AD-BDFF-1371CCB85E3A&draw=53
https://bit.ly/2GSQABJ
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=104A6B40-DA14-44AD-BDFF-1371CCB85E3A&team=201
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=104A6B40-DA14-44AD-BDFF-1371CCB85E3A&team=98
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=104A6B40-DA14-44AD-BDFF-1371CCB85E3A&team=4
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=104A6B40-DA14-44AD-BDFF-1371CCB85E3A&team=19
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=104A6B40-DA14-44AD-BDFF-1371CCB85E3A&team=112
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=104A6B40-DA14-44AD-BDFF-1371CCB85E3A&team=112
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=104A6B40-DA14-44AD-BDFF-1371CCB85E3A&team=110
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=104A6B40-DA14-44AD-BDFF-1371CCB85E3A&team=4
https://bit.ly/2PDEErP


  

 

 
 
Op zaterdag 29 juni is dé afsluiting van seizoen 2018-2019. Dan is namelijk 

de diplomadag! De jeugd kan laten zien wat ze allemaal weten van 

badminton en wat ze allemaal geleerd hebben dit seizoen! 

 

Tijdens de normale trainingsuren zal gestreden worden om 

het felbegeerde deeldiploma. Met een stukje theorievragen, 

maar grotendeels praktijkoefeningen. 

 

Noteer dit dus alvast in jullie agenda, zodat we het seizoen 

met z’n allen in stijl af kunnen sluiten.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 10 en 11 mei werd een nieuwe sport geïntroduceerd: Outdoor Badminton. Lees 

hieronder wat Badminton Nederland daar over te zeggen heeft: 

 

“Outdoor Badminton 

De Badminton Festivals bieden een uitstekend platform om 

kennis te maken met Outdoor Badminton, een nieuwe 

stoere sport waaraan je meteen verslaafd raakt en die de 

hele wereld verovert. Nederland is een van de eerste 

landen waar Outdoor Badminton als officiële sport 

gespeeld wordt, dus mis het niet! Iedereen kan het doen. 

Zelfs ook als je nog nooit gewoon badminton hebt gespeeld. 

 

Bruisend & Sportief! 

We hebben nog veel meer verrassingen in petto tijdens de Badminton Festival dagen. Wat 

dacht je van demonstraties van onze Nederlandse toppers, clinics, toernooien, food en (ook 

voor de kleintjes) veel FUN!” 

 

Ga voor meer informatie naar de website van Badminton Nederland. Op 6 en 7 juli vindt in 

Zandvoort één van de twaalf festivals plaats.   

 

https://www.badminton.nl/badminton-festival/outdoor-badminton
https://www.badminton.nl/evenementen/badminton-festival-zandvoort


  

 

 
 
 
 

 
UITNODIGING AAN ALLE LEDEN! 

 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 

welke gehouden zal worden op donderdag 16 mei 2019 om 20:00 uur 

in de vergaderzaal van sportcentrum “De Waterkanten” te Lisse. 

 

 

 

CONFORM HET BESLUIT IN DE ALV VAN 11 OKTOBER 2018 ZAL IN DEZE EXTRA 

ALGEMENE LEDENVERGADERING OVER DE VOLGENDE PUNTEN 

GESPROKEN/GESTEMD WORDEN: 

 

- Contributieverhoging 

- Financieel overzicht/toekomst  jeugd 

 

 

 

ALLE LEDEN EN OUDERS VAN JEUGDLEDEN WORDEN MET NADRUK VERZOCHT AANWEZIG 

TE ZIJN. Een goede besluitvorming is ook in uw belang! Ook van u horen wij graag of er 

zaken komend jaar anders geregeld zouden moeten worden!  

 

 

 

Aanvullingen op en opmerkingen kunt u kwijt via voorzitter@bvlisse.com.  

 

BESTUUR BADMINTONVERENIGING LISSE 

 

 

 
  

mailto:voorzitter@bvlisse.com


  

 
 
Na het succes van vorig jaar, bieden wij ook dit seizoen weer zomerbadminton aan. Dit is 

voor iedereen toegankelijk, (jeugd)leden én niet-leden. Tegen een kleine bijdrage van €5,- 

(€2,50 voor jeugd t/m 17 jaar) kan men komen spelen in De Waterkanten. De strippenkaart 

voor alle avonden kost €25,- (€12,50 voor jeugd t/m 17 jaar). 

 

 
 

https://bvlisse.com/woordpres/zomerbadminton-2019  
  

https://bvlisse.com/woordpres/zomerbadminton-2019


  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben de Vries 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 
 
 
 
Vorig jaar geen Paastoernooi, dus dit jaar weer de hoogste tijd. 

Op maandag 15 april was het weer zover. 

 

De opkomst was wat minder dan we de laatste toernooitjes 

gewend waren, maar de banen waren toch allemaal vol en het 

sfeertje was goed, mede door een lekker muziekje op de 

achtergrond. 

 

Iedereen kreeg bij aanvang van het toernooi 5 lootjes om mee 

te spelen: bij verlies van een partij lootje naar de tegenstander, 

bij winst dus meer kans op een prijsje in de kantine aan het 

einde van de avond. 

 

De kaarten werden geschud en er werden leuke partijtjes gespeeld. Aan het einde van de 

avond heeft iedereen zich nog even gezellig verzameld in de kantine voor een drankje en 

een hapje en er werden wat Paas-prijsjes verloot. 

 

Al met al weer een gezellig avondje. Het is altijd leuk dat het voor iedereen een reden is om 

toch eens gezellig te blijven “hangen”. Zien we graag … 

 

Voor de volgende activiteit moet een ieder de flyers in de hal en de mail maar weer goed in 

de gaten houden en als er ideetjes zijn: deze blijven welkom!! 

 

Groeten van jullie activiteitencommissie, 

 

Koos en Ellen 
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