
Jaarverslag 2016-2017 Badmintonclub Hellas 
 
Hieronder volgt het verslag van het afgelopen jaar, waarin de belangrijkste gebeurtenissen voor onze 
vereniging door het bestuur worden vermeld. 
 
Op de Algemene Ledenvergadering van 16 september 2015 bestaat het bestuur uit de volgende personen: 
 
Voorzitter      ----- 
Penningmeester     Peter van Schie 
Secretariaat      Maaike Bossenbroek 
Vertegenwoordiger competitiespelers senioren  Marius Goedegebuure 
Vertegenwoordiger competitiespelers jeugd  Anja Beek 
Vertegenwoordiger recreanten    Hanny Westhuis 
Vertegenwoordiger jeugd    Marianne Nijland 
 
Naast het bestuur bestaan er in de vereniging de volgende functies en commissies: 
 
Technische commissie     Olaf Bijlsma  
    Henk de Boer 

Marius Goedegebuure 
Anja Beek 
Marianne Nijland 

Webredactie      Dennis Westhuis 
Trainer       Olaf Bijlsma (jeugd) 
       Henk de Boer (senioren) 
Badmintonbegeleiders     Anja Beek 

Hanny van Zuylen 
Erik Vredeveld 
Rina Mik 
Marianne Nijland  

Kascontrolecommissie     Linda Russchen 
       Rina Mik 
Werkgroep ARBO-check    Hanny van Zuylen 
Vertrouwenspersonen      Marianne Nijland 

Hanny Westhuis  
 
Het bestuur heeft zeven keer vergaderd dit jaar. Daarnaast zijn er nog andere vergaderingen geweest, 
waaronder de algemene ledenvergadering en vergadering met de technische commissie en vergaderingen 
onder de trainer/begeleiders. 
 
Het aantal leden per 1 juni 2017 is: 
Jeugdleden 38       
Seniorleden 71      (waarvan 3 rustende leden en 3 ereleden)  
Totaal  109         
 
Dit zijn totaal 3 leden meer dan per 1 juni 2016 
 
Afgelopen seizoen is er beginnerstraining gegeven door Henk de Boer. 
 
Er zijn een aantal toernooien voor leden van onze vereniging georganiseerd, te weten: 
Een herfsttoernooi, nieuwjaarstoernooi en een slottoernooi voor de senioren. En voor de jeugd een 
sinterklaastoernooi, het vriendjes/vriendinnetjestoernooi en ouder/kindtoernooi.  
Verder zijn er clubkampioenschappen georganiseerd voor zowel de jeugd als de senioren.   
De uitslag van de jeugd clubkampioenschappen was als volgt:  
 

Poul A  



1e prijs   Jaëla en Mariët  
2e prijs   Jelle en Hilde 
3e prijs   Jorrit en August 
 
Poul B  
1e prijs   Erik en Julia 
2e prijs   Robine en Juliët 
3e prijs   Laura en Nienke 
 
 
Op 24 maart en 1 april 2017 zijn de clubkampioenschappen voor de senioren gehouden. De uitslag was als 
volgt: 
 
Herenenkelspel (competitie)   Olaf Bijlsma    
Herenenkelspel (recreanten)   André Hagenbeek  
Damesenkelspel (competitie)   Kirsten van Ingen 
Herendubbelspel     Henk-Jan van der Voort en Marius Goedegebuure 
Damesdubbelspel    Kirsten Van Ingen en Esther van der Voort  
Gemengd dubbel (A/B)    Kirsten van Ingen en Henk-Jan van der Voort 
Gemengd dubbel (C/D)    Yannick Hagenbeek en Hanny van Zuylen 
 
Er hebben 4 jeugd - en 4 senioren teams meegedaan aan de competitie. De competitie uitslagen zijn als 
volgt: 
 
Senioren:       Jeugd:    
Team 1 klasse 2 1

e
       Team 1 klasse 1 6

e
  

Team 2 klasse 3 1
e
      Team 2 klasse 2 6

e
 

Team 3 klasse 4 1
e
      Team 3 klasse 2 5

e
  

Team M1 Hoofdklasse 5
e
      Team 4 Klasse 3 5

e
 
 

   
 
Op 1 april na de clubkampioenschappen werden de teams die kampioen zijn geworden gehuldigd.  
 
In de voor- en jaarscompetitie heeft één team van B.C. Hellas meegedaan. Toen werden ze 2

e
 en 3

e
.  

 
Dit jaar werd de wisselbeker "Wendy Verhoef bokaal" uitgereikt aan Freek Kroese.  
 
Ten behoeve van de clubkas is er door de leden weer volop meegedaan aan de Grote Clubactie. Dit leverde 
een bedrag op van € 528,-. Dit jaar hebben we wederom meegedaan aan het Raboclubfonds, waarbij 
Rabobank-leden konden stemmen voor onze club. Dit heeft een bedrag opgeleverd van €503,- 
Verder hebben we dit jaar een mooie sponsorbijdrage van € 500,- ontvangen van Sloopwerken vd Bork en 
€ 200,- van M&L autoschade.   
 
Met dank aan allen voor de medewerking in het afgelopen seizoen en jullie aandacht voor dit verslag wordt 
het seizoen 2016-2017 voor wat het secretariaat betreft afgesloten. 
 
Het secretariaat,  
 
Maaike Bossenbroek 


