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Nieuwsbrief BBS 

Uitgave van de samenwerkende badmintonclubs in Bronckhorst 

De werkgroep BBS 
Elke vereniging heeft een aantal leden afgevaardigd in de werkgroep die 

aan de slag is gegaan met de voorbereidingen voor een soort van 

'moederclub'. Zoals in de ALV's van elke club besproken, is het idee om 

een nieuwe vereniging op te richten waarin we alle competitiespelers 

onderbrengen. Dat geeft meer mogelijkheden om invallers in te zetten 

en ook samengestelde teams op te stellen in de competitie. De leden van 

deze werkgroep zijn: 

• Hengelo: Hans Zweverink en Sander Massen 

• Steenderen: Ine Galle, Jan Takken en Sylvia Breukink 

• Vorden: Peter van Dijk, Ilse van Dijk, Niels Lijftogt en Peter Annevelink 

• Zelhem: Elly Hof en Jan Klein  

Waar staan we nu? 
Er zijn 2 sub-werkgroepen aan de slag gegaan: een juridische en een 

financiële. Zij bekijken resp. wat er nodig is om een nieuwe club op te 

richten en hoe zo'n nieuwe club dan de financiën netjes voor elkaar 

krijgt. Van beide groepen hebben we een eerste terugkoppeling gehad. 

Momenteel werken ze aan de verdieping daarvan. Een paar highlights uit 

de eerste onderzoeken: 

• Een moederclub oprichten hoeft niet veel voeten in aarde te hebben. 
Anders dan bij een fusie hoeven de besturen geen formeel mandaat 
van de leden te krijgen. Een notariële akte komt er uiteraard wel bij 
kijken. Ook zal er een bestuur voor die club moeten komen.  

• Financieel hoeven we het ook niet ingewikkelder te maken dan het is: 
er moet een rekenslag komen voor het doorberekenen van alle kosten 
die in een jaar gemaakt worden voor competitiespelen (de rekeningen 
van de bond), webhosting en evt. secretariaatskosten. De extra kosten 
van de oprichting moeten ook gedeeld worden door de 4 clubs.  
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Tossavonden populair 

Vanwege de populariteit en 

gezelligheid van de 

gezamenlijke tossavonden, 

is besloten om deze ook 

voor het komend seizoen te 

plannen. Iedere maand zal 

er één worden 

georganiseerd, te beginnen 

in september in Hengelo. 

Momenteel worden de data 

geïnventariseerd. We zullen 

ze via de clubs verspreiden 

en in de volgende 

nieuwsbrief vermelden.  

 

 

 

Logo voor BBS? 

 

 

 

 

 

 

Waar willen we komen? 
We willen graag met de steun van de leden verder aan de slag met als 

doel dat alle competitiespelers in seizoen 2020-2021 onder de nieuwe 

clubnaam uitkomen in de competitie. Ondertussen werken we verder 

aan de voorbereidingen daarvoor. Dit omdat de vereniging vóór 1 

december dit jaar opgericht moet zijn om sportjaar 2020-2021 als één 

club in de competitie uit te komen. 

Niemand hoeft bang te zijn voor dubbele contributie. Je blijft lid van je 

eigen club en betaalt de daar geldende contributie. De clubs 

verrekenen onderling de competitiekosten met de moederclub. 

De trainingen van de afzonderlijke clubs blijven ook gewoon bestaan 

(over de jeugdtrainingen lopen nog gesprekken vanwege het afnemend 

aantal jeugdleden).  

Naam nieuwe club 
Als naam voor de nieuwe club heeft de werkgroep BBS bedacht.  Een 

afkorting van Bronckhorst Badmintont Samen. Dat is precies hoe we 

onze samenwerking zijn begonnen. Lijkt ons een mooie, niet standaard  

clubnaam. Hopelijk denken jullie er ook zo over?!  

Wat gebeurt er de komende tijd? 
Zoals gezegd gaan we de juridische en financiële kant nog verder 

uitdiepen. Er wordt een logo ontwikkeld en er wordt ook vast 

onderzocht of er een domeinnaam voor een website geclaimd kan 

worden. We denken na over procedures voor bestuursleden, inhoud 

van statuten, mogelijke sponsoring of subsidiering, etc. 

Verder blijven we werken aan meer samen doen. Zo is besloten elke 

maand een tossavond bij één van de clubs te organiseren. 

Heb je tips, wil je een rol in het geheel? 
Heb jij nog tips of ideeën, wil je een rol, bijvoorbeeld in het nieuwe 

bestuur, mbt de website of het secretariaat? Meld je dan bij de 

voorzitter van jouw club.   


