Jaarverslag 2019 – 2020

Inleiding.
Het jaarverslag 2020 geeft een overzicht van de gebeurtenissen binnen de vereniging in het afgelopen
(jubileum)seizoen 2019-2020 en de aanvang van het seizoen 2020-2021. Alle aspecten komen aan bod,
verslagen van bestuur en commissies, financiële zaken, jeugdactiviteiten, wedstrijdzaken, competities enz.
Tevens geeft het verslag inzicht in de activiteiten en doelstellingen voor het lopende seizoen 2020-2021.

Jaarverslag bestuur seizoen 2019-2020.
De samenstelling van het bestuur was dit seizoen:
Voorzitter:
Hans Musch
Secretaris:
Arno de Vries
Penningmeester:
Rob van Litsenburg
Jeugd commissie:
Rudi Mast
Recreanten commissie:
Edward Verschueren
PR en algemene zaken:
Herman Rozema
Het bestuur kwam gemiddeld eens per maand bij elkaar en heeft daarnaast regelmatig onderling contact.

Leden.
De vereniging telt op 30 september 2020 90 leden, 58 senioren en 32 jeugdleden.
In het seizoen 2019-2020 waren er 13 afmeldingen en zijn er 28 nieuwe leden bijgeschreven.

Vrijwilliger van het jaar.
Sinds 2014 wordt door de voorzitter op niet democratische wijze een lid in het zonnetje gezet tijdens het
senioren toernooi in december. Na resp. Kars Rozema, Bianca Geerts, Gerrit Reinink, Quido van Hien en
Berry Schuten werd dat in 2019 Esmé Westenbrink-Piso. Ook in 2020 zal weer een lid de wisselbeker in
ontvangst mogen nemen als dank voor de inzet binnen de Meppeler Meppers.

Overige zaken.
Door het bestuur zijn, naast de standaard lopende zaken, het afgelopen seizoen onder andere besproken of
geregeld:
 viering 50 jaar BCMM met de jubileum commissie afgestemd
 tweede keer lederwerfactie “Probeer Badminton” gestart (uitgesteld naar 2021)
 hoe om te gaan met Covid-19 pandemie
 herijking gemeente subsidie
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Jubileumseizoen 2019-2020, verwachtingsvol gestart, een mooi begin en dan…..Corona.
Dit seizoen zal voor iedereen in de herinnering blijven staan als een periode van grote tegenstellingen,
bijzondere regels, beperkingen en vooral het besef dat gezondheid altijd voorop staat.
Liep alles op rolletjes in Nederland, economie draait lekker door, bijna iedereen naar school of aan het werk,
een sportief jaar in het vooruitzicht (Olympische spelen, EK Voetbal, enz.) en wij als badmintonclub een
feestelijk jubileum jaar gestart. Tot aan de mooie clinic door Imke van der Aar op 12 maart geen vuiltje aan
de lucht en dan…. een virus dat alles op z’n kop zet.
Ineens allemaal beperkingen, voor ons geen badminton meer, de sporthallen gaan acuut dicht, het motto is
blijf thuis en houd afstand. Gelukkig was er na een paar maanden de mogelijkheid buiten weer te sporten
voor de jeugd en even later ook voor de senioren. Het mooie zomerweer maakte het gemis enigszins goed.
Maar we bleven zitten met een lege agenda, geen training, geen wedstrijden en geen jubileum
feestelijkheden. Veel werk voor niets verzet, helaas! En de onzekerheid wanneer we wel weer ons “gewone”
leven kunnen oppakken blijft. Ook het nu lopende seizoen kent z’n beperkingen maar we zijn gelukkig weer
in de zaal en we maken er samen het beste van. Laten we hopen dat iedereen er gezond door komt en we
ondanks alles er toch een mooi seizoen van maken met mogelijk een inhaalslag van de jubileum
feestelijkheden in 2021.

50 jaar BCMM. Terugblik van januari tot 12 maart 2020.
De Jubileum Commissie bestaande uit Tineke Hoorn, Joke Musch, Nick Thöne, Rudi Mast, Quido van Hien
en Hans Musch start op zaterdagavond 4 januari 2020 met een clubtoernooi in de sporthal Koedijkslanden.
Een grote opkomst, een prima sfeer en veel mooie partijen op het veld. In de fraai versierde kantine na
afloop een glaasje bubbels en lekkere hapjes. Esmé Westenbrink-Piso ging met de grootste beker naar huis
als vrijwilliger van het jaar 2019.
Op 29 februari is tijdens het jeugd DPC toernooi aandacht gegeven aan het jubileum. Alle deelnemers
ontvingen een sleutelhanger met het 50 jaar logo.
Donderdag 12 maart was dé clinic door topbadminton speelster Imke van der Aar voor de jeugd en senioren
een hele mooie ervaring. Voor aanvang twijfels of het door kon én mocht gaan na uitbraak van de Corona
pandemie. Dat mocht maar het was helaas daarna meteen afgelopen met badminton in de zaal en alle
jubileum acties die nog in de planning zaten.
Wat blijft er nog tegoed voor na de Corona periode:
 een dagje uit voor de jeugdleden naar een pretpark
 een reünie, diner, feestavond voor de senioren
 een beach badminton toernooi met BBQ voor alle leden
 een 3 daags kamp voor de jeugd
Wanneer we dit gaan doen hangt natuurlijk af van de ontwikkelingen en maatregelen van de overheid.
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Financiën.
Het seizoen 2019-2020 was in financieel opzicht geen verrassend jaar. De kosten zijn goed beheerd
eindigend met een positief resultaat. Dit jaar was er een grote post namelijk de reservering voor het Lustrum
feest van € 2.000,-. Zo hebben we de kosten over 2 jaar uitgesmeerd. En hopelijk kan het feest volgend jaar
doorgaan.
Dit jaar hadden we de standaard activiteiten voor de leden maar nu op kosten van de vereniging zoals het
kersttoernooi. Met de corona hebben we een andere investering gedaan namelijk in Airshuttles en
Speedbadminton.
Een bijzondere vermelding voor de hoge bondscontributie, die is zo hoog door de teambijdrage 2020-2021
die betaald is in het afgelopen boekjaar. Dat zorgt voor een vertekend beeld.
Omdat de kosten van de nieuwe shirts in het afgelopen boekjaar liggen en de inkomsten uit clubshirts in het
huidige boekjaar, hebben we een extra inkomstenbron van € 1.248,-. Daarnaast hadden we extra inkomsten
door het Probeerbadminton. Onder het kopje sponsoring en acties zullen de andere bijzondere inkomsten
worden vermeld.
Komend jaar.
Voor het komende jaar voorzien we dat de inkomsten gelijk zullen blijven ten opzichte van afgelopen jaar.
De contributie inkomsten zijn lager dan normaal door de beslissing van het bestuur om alle leden tegemoet
te komen voor het missen van trainingen gedurende Corona tijd. Dit wordt geïncasseerd in het jaar 20202021.
De incidentele uitgaven zullen stijgen ten opzichte van het afgelopen jaar. Daarom zal er een klein verlies
geboekt worden. Gezien de huidige reserve en uitgaven in begroting 2020-2021 zijn wij, net als de afgelopen
jaren, niet van plan om de contributies aan te passen!
Sponsoring, acties.
Onze sponsoren hebben ons zoals altijd (financieel) flink geholpen. Aan alle sponsoren, klein of groot, onze
dank. Subsidies en sponsorgelden waren dit jaar zeker aanwezig. De Gemeente Meppel heeft ook weer een
bijdrage geleverd.
Met diverse acties, o.a. koek/chocolade/worst-verkoop, de Grote Club en Rabobank Support wordt ook geld
binnengehaald, voornamelijk als bijdrage voor de toernooien. Samen goed voor ruim € 1200,--. Voor het
komende seizoen verwachten we ook dit weer binnen te halen
Kascontrole.
Arno Schoenmaker en Edwin Scholing hebben de kascontrole dit jaar gedaan op 13 oktober 2020.
Ze hebben geen opmerkingen over de boekhouding seizoen 2019-2020 en verlenen decharge.
Verslag en goedkeuring zal op de ALV worden besproken.
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Jeugdcommissie.
Dit jaar hebben wij ook weer een aantal activiteiten gehad. Wij hebben in de herfstvakantie een toernooitje
gehad met jeugd en senior spelers. Dit was voor een aantal spelers een nieuwe ervaring.
De donderdag voor de kerstvakantie hebben wij voor de jeugd een toernooi gehad met leuke prijsjes, hier
was een ieder ook enthousiast over.
Voor het jaar 2020 hadden wij ook diverse activiteiten staan i.v.m. het 50 jarig jubileum, dit moeten wij
jammer genoeg verplaatsen.
Wat wij dit jaar gaan doen is volledig afhankelijk van wat er kan en mag i.v.m. het corona virus.
DUC toernooitjes.
Roel Jonker zorgde er weer voor dat de jeugdleden konden meedoen aan een aantal DUC toernooitjes in de
regio. De algehele DUC-jeugd coördinatie met de andere verenigingen lag bij Herman Rozema en is aan het
eind van het seizoen overgedragen aan Arno Schoenmakers en Bianca Doppenberg.

PR, (sociale) media en communicatie.
Via de website worden de leden (en geïnteresseerden) voorzien van artikelen met foto’s van de laatste
gebeurtenissen en is alle benodigde informatie te vinden. Herman Rozema verzorgde als web redacteur de
inhoud, terwijl Quido van Hien dit als webmaster plaatste en zorgde dat de website 24/7 in de lucht bleef. De
website wordt deels gefinancierd door drie betalende banners.
Inmiddels heeft de DUC-organisatie een eigen website. De inhoud van de DUC-pagina op de website van de
Meppeler Meppers wordt overgeheveld naar die van de DUC-organisatie.
Verder voorzag Herman de Meppeler Courant en andere media van persberichten met foto’s om op die
manier Meppel en omgeving te laten weten wat er zoal te beleven viel bij de Meppers.
Daarnaast staan er actuele berichten en foto’s op de Facebook pagina.
Middels nieuwsbrieven brengt het bestuur belangrijker onderwerpen en actuele interessante informatie
onder de aandacht van leden en ouders.
Opvolging web redacteur en PR rollen.
Per november 2020 komen de rollen van de sociale media en PR vrij. Wie wil één of meer van die stokjes
oppakken? “Hartstikke leuke en veelzijdige rollen”, aldus Herman.
Noot:
Stefan Klomp is ondertussen bereid gevonden deze taken op zich te nemen, dank daar voor en veel succes.
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Recreanten Commissie (RC)
De samenstelling voor dit seizoen 2019-2020 was als volgt:
 Edward Verschueren
 Met hulp van diverse vrijwilligers
Terugblik 2019/2020
Op de eerste plaats willen we alle vrijwilligers bedanken voor de grote inzet bij de recreanten om alles te
verwezenlijken.
Dit seizoen hebben wij 17 senior leden mogen verwelkomen bij de club.
De senioren training op donderdagavond wordt geven door Gijs Breedveld.
De laatste donderdag van de maand is er altijd een minitoernooitje met thee/koffie en prijsjes.
Op maandagavond kan men van 20.00 tot 22.30 uur vrij spelen in de sporthal Koedijkslanden.
Georganiseerd zijn het Kerst- en Oudejaar Toernooi. Vanaf maart 2020 zijn de activiteiten helaas gestaakt in
verband met de Corona regels.
Wat doet de recreanten commissie:
 Het ontvangen en begeleiden van nieuwe senior leden.
 Het organiseren van de deelname aan de regionale DUC competitie. Dit jaar was er vanuit de
Meppeler Meppers één team in deze competitie actief. In het seizoen 2020/2021 nemen 4 teams
deel aan de dorpencompetitie en 1 Heren team neemt deel in de bondscompetitie regio Noord.
 Samenwerken met Vanboeijen. Zestien seizoenen verzorgen vrijwilligers van de vereniging een
training voor cliënten van Vanboeijen. Vooral het één op één spelen en daarmee op maat inspelen
op de behoefte en daarbij ook maximaal kunnen uitdagen, wordt erg gewaardeerd. Wij bedanken
sparringspelers Roelof ten Brinke, Edward Verschueren, Fred van Laar, John Lambers, Edwin
Scholing, Rob van Litsenburg, Ferrie Meijers en Bianca Geerts. Afgelopen juni heeft Herman bij zijn
afscheid juist ook die vrijwilligers nog even extra u het zonnetje gezet met een aardigheidje, om nog
eens te benadrukken hoe het wordt gewaardeerd dat wij dat dit als vereniging doen. Ferrie Meijers
volgt Herman op voor de coördinatie.

Voornemen seizoen 2020/2021.
De RC aanvullen met meer commissie leden.
De laatste donderdag van de maand een minitoernooi met thee /koffie en prijsjes.
Kerst en nieuw-jaartoernooi.
Nieuw: Winterdip toernooi op 23 januari 2021. (onder voorbehoud)
BBQ eind of van het seizoen in samenwerking met jubileum commissie
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Technische Commissie (TC).
Bij de senioren is de opkomst op maandagavond om vrij te spelen steeds groter, regelmatig zijn alle velden
zo goed als gevuld. De donderdagavond is als vanouds zeer goed bezocht. Gijs Breedveld verzorgt de
training op een ontspannende en motiverende wijze. In het lopende seizoen is dit weer het geval, dank voor
je inzet Gijs.
Er nam één team deel aan de DDW (doordeweeks) bondscompetitie en één heren team aan de
herencompetitie. Eén team nam deel aan de Dorpen Uitwisseling Competitie (DUC).
In het seizoen 2020-2021 is er weer geen team van de BCMM meer vertegenwoordigd in de
bondscompetitie, zij hebben er voor gekozen over te stappen naar de DUC competitie. Hierin zijn we nu mat
maar liefst 4 senioren teams actief. Er is ook weer een heren competitie gestart waar we met 1 team in
uitkomen.
Bij de jeugd zijn we het seizoen met vijf jeugdteams vertegenwoordigd geweest in de bondscompetitie. Dit
lopende seizoen zijn ook weer 5 teams actief. Esmé Piso heeft als hoofdtrainer, samen met assistent trainer
Tim Huisman en diverse assistenten uit de seniorengroep de trainingen verzorgd. De opkomst op de
jeugdtrainingen is bijna altijd 100%.

Badminton overdag.
Deze activiteit op de maandagmiddag is ook het afgelopen seizoen weer subliem geregeld en uitgevoerd
door Gerrit Reinink, met hulp van Geert Bernardus. Het seizoen 2020-2021 zal echter anders worden. Gerrit
Reinink moet stoppen om gezondheidsredenen. Hij heeft het seizoen nog wel opgestart, naar een vervanger
wordt uitgezien. Noot: Henk Tiemens in ondertussen bereid gevonden de taken van Gerrit over te nemen.
Op de maandag is er nog voldoende ruimte voor een paar extra deelnemers/sters.

Senioren.
Speel- en trainingsdagen:
Maandag, sporthal Koedijkslanden, 6 banen
 20.00 tot 22.30 vrij spelen recreanten, senioren
 Wedstrijden DDW en HEREN Meppel
Donderdag, sportzaal Het Erf, 6 banen
 20.00 tot 21.00 uur, trainen recreanten
 21.00 tot 22.00 uur vrij spelen recreanten, 6 banen
 Wedstrijden DUC Meppel

Jeugd.
Speel- en trainingsdagen:
Donderdag, sportzaal Het Erf, 6 banen
 18.00 tot 19.00 uur, trainen groep 1
 19.00 tot 20.00 uur, trainen groep 2
Zaterdag, sportzaal Het Erf, 6 banen
 09.30 -12.00 uur, competitie wedstrijden
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Overzicht eindstanden competitieteams seizoen 2019-2020:
Team D1, 2e klasse DDW afd. B.
Berry Schuten, Ronald Brand, Mari-An Dirksen, Bianca Geerts, Esmé Westenbrink-Piso

Dorpen Uitwsisselings Competitie (DUC) 2019-2020:
Meppel 1, klasse C:
Spelers: Isa Dambrink, Joke Musch, Clair Wilson, Stefan Lindhout Niels van Dalen en Quido van Hien.
Eindstand.
1.
2.
3.
4.
5.

Meppel 1
Hoogeveen 2
Staphorst 2
Ruinen 4
Appelscha 3

8
8
7
8
7

40-24
37-27
34-22
24-40
17-39

In het seizoen 2020/2021 doet BCMM met 4 teams mee aan de Dorpen Competitie.
Team 1: Mari-an Dirksen, Esmé Westenbrink-Piso, Berry Schuten, Ronald Brand
Team 2: Isa Dambrink, Joke Musch, Niels van Dalen, Quido van Hien, Stefan Lindhout
Team 3: Claire Wilson, Rena Reinds, Desiree Steenhoek, Wil Bruinsma, Ferrie Meijers
Team 4: Ester Slendebroek, Lindy Huisman, Diana Oldewarris, Jan de Vries, Hans Musch
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Jeugd.
Trainers.
Hoofdtrainer Esmé Piso en assistent Tim Huisman hebben wekelijks op de donderdagavond met veel plezier
en enthousiasme de trainingen in de sportzaal Het Erf gegeven. Enkele senior leden verlenen daarnaast bij
toerbeurt assistentie en geven ook team gerichte trainingen.
Wedstrijdsecretariaat en Technische Commissie:
Bianca Geerts vervult sinds het seizoen 2015-2016 de functie van wedstrijd secretaris. In samenspraak met
de hoofdtrainer worden de trainingsgroepen en teams samengesteld. In het nieuwe seizoen neemt Suzanne
Lippold deze mooie taak over. Bianca, hartelijk dank voor al het verzette werk.
Training- en speeldagen:
Donderdag, sportzaal Het Erf, 6 banen
 18.00 tot 20.00 uur, trainen 2 groepen jeugd.
Zaterdag ochtend, sportzaal Het Erf of De Aanloop
 9.30-12.00 uur, thuis wedstrijden

Overzicht eindstanden competitieteams seizoen 2019-2020:
Meppeler Meppers J1
U17 3e klasse B. Marit Mast, Xandra Hommes, Zahra van Werd, Esmee de Vries.
Meppeler Meppers J2
U17 3e klasse A. Denyce Lippold, Eva Schuten, Sterre Schoenmakers, Annika Wagner.
Meppeler Meppers J3
U15 3e klasse A. Nienke van Gasteren, Ramon Doppenberg, Niek Jonker, Mike Vos.
Meppeler Meppers J4
U15 3e klasse B. Ilja Offerein, Joan Hulst, Sophie Bakker, Anouck Roo.
Meppeler Meppers J5
U13 3e klasse A. Elise Mulder, Mandy Vos, Rion Hulshof, Robin Schrotenboer.
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Percentagebekers.
Dit hebben wij afgelopen jaar niet gedaan in verband met de toernooien die niet door gingen.

In het seizoen 2020-2021 komen de Meppeler Meppers in de jeugdcompetitie uit met 5 teams.
Meppeler Meppers J1, U19 3e klasse A
Marit Mast, Xandra Hommes, Zahra van Werd, Esmee de Vries en Alinda Kroezen
Meppeler Meppers J2, U17 2e klasse A
Ramon Doppenberg, Eva Schuten, Nienke van Gasteren, Niek Jonker, Mike Vos.
Meppeler Meppers J3, U17 3e klasse A
Denyce Lippold, Sterre Schoenmaker, Ilja Offerein, Joan Hulst en Annika Wagner.
Meppeler Meppers J4, U15 3e klasse A
Jamie Pathuis, Robin Schroteboer, Sophie Bakker, Elise Mulder, Anouck Roo en Gioia op ’t Zand
Meppeler Meppers J5, U13 3e klasse A
Sander van der Grift, Elise Mulder en Mandy Vos.

Voornemen seizoen 2020-2021.
De Meppeler Meppers zetten het beleid dat is ingezet door. Dat wil zeggen dat we de jeugd zoveel mogelijk
competitie laten spelen. Vanaf seizoen 2020-2021 is dit een verplichting geworden, Daarnaast zal in 2021
weer een eigen DUC toernooi worden georganiseerd en het jaarlijks succesvolle DPC toernooi. Uiteraard
alles onder voorbehoud van de dan geldende regels.
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