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Hallo allemaal,
Het nieuwe seizoen 2017/2018 is actief van start gegaan bij de Maasshuttles en dankzij alle aanlevering
presenteren wij jullie de herfsteditie van ’t Digi-kliertje! En…de oplettende lezer heeft het vast al
opgemerkt: Bovenaan dit Digi-kliertje staat ons nieuwe logo, dat ook op alle competitieshirts is gedrukt!
De Algemene Ledenvergadering stond deze keer half september al gepland, waardoor wij jullie de
verslaglegging nu al kunnen laten lezen.
Graag jullie speciale aandacht voor de oproepen in dit Digi-kliertje, waarin wordt gezocht naar nieuwe
bestuursleden en naar begeleiders voor het G-team.
Er zijn nog meer onderwerpen die speciale aandacht verdienen:
Er zijn nieuwe mailadressen aangemaakt voor de bestuursleden en functies binnen onze vereniging.
Alle nieuwe mailadressen vind je verderop in dit Digi-kliertje. De mailadressen zijn reeds in werking.
Verder is er (en wordt er nog steeds!) gewerkt aan de vernieuwde website van de Maasshuttles,
die nog niet geheel klaar is. De website is wel te bezoeken, dus houd de ontwikkelingen in de gaten!
De competitie is van start gegaan met voor veel teams al mooie resultaten en de agenda’s kunnen
weer gevuld worden met evenementen en toernooien.
Dan als laatste, maar zeker niet het minst belangrijk, besteden we in dit Digi-kliertje speciale aandacht
aan het afscheid van Piet Huinink als bestuurslid.
Wij wensen jullie veel leesplezier!
De redactie: Joost, Saskia, Demelza en Renske.
Let op, nieuw mailadres: redactie@maasshuttles.nl

De Algemene Ledenvergadering
Na het succes van vorig seizoen vond de ledenvergadering opnieuw tijdens drie
achtereenvolgende speelavonden plaats. Dit jaar stond de ALV al vroeg in het nieuwe
seizoen in de planning. Op 18, 19 en 20 september werd aan het begin van elke
speelavond gestart met de ALV.
Je vind het samengevat verslag als los artikel in je mail.

JIJ LID VAN HET BESTUUR VAN DE MAASSHUTTLES !??
Ja, dat is nu mogelijk!!
Neem jij de uitdaging aan na het lezen van deze oproep?
Het bestuur van de Maasshuttles hoopt dat van harte!

Zoals jullie weten is er na de laatste ALV (Algemene Ledenvergadering) een vacature in het
bestuur, omdat Piet Huinink, leider van de recreanten, zich na vele jaren trouwe dienst niet
herkiesbaar heeft gesteld en een kandidaat bestuurslid ontbrak.
Naast de bestaande vacature leider van de recreanten ontstaan in september 2018 de vacature
“voorzitter” en op een nog niet nader bepaald tijdstip de vacature “penningmeester”. Het
bestuur gaat leden/ouders van leden benaderen voor invulling van deze taken, maar nodigt een
ieder van harte uit om zich te melden als kandidaat bestuurslid!
Het huidige bestuur is een harmonieus team dat 10 keer per jaar vergadert over de lopende zaken
en het beleid van de vereniging. Tevens wordt de ALV voorbereid, uitgeschreven en bijgewoond.
De diverse taken binnen de vereniging zijn/worden door het bestuur onderling verdeeld. Naast de
bovengenoemde algemene taken zijn er specifieke verantwoordelijkheden voor de diverse
functies:
De leider van de recreanten is verantwoordelijk voor de gang van zaken bij de recreanten op de
dinsdag- en woensdagavond, vangt de nieuwe leden op, zorgt voor hun inschrijving en biedt ze les
aan. Hij/zij kan hierbij op de steun rekenen van bestaande en/of nieuw te werven vrijwilligers met
wie hij/zij over de gang van zaken overlegt en taken verdeelt.
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken. Aan de inkomstenkant
int hij/zij vier keer per jaar de contributie per automatische incasso en één maal per jaar de
trainingsbijdrage voor de competitiespelers, de bijdrage voor de extra training van de jeugd, de
aanschaf van de wedstrijdshirts en de bijdragen van toernooien. Verder wordt samen met de
secretaris de subsidie voor de jeugdleden aangevraagd. Aan de uitgavekant staan de controle van
alle rekeningen en de betaling daarvan. Hierbij valt te denken aan de zaalhuur, trainer, shuttles,
diverse declaraties, verzekering en overige bestuurskosten. Hij/zij verzorgt het exploitatieoverzicht aan het eind van het seizoen, stelt de balans op, maakt een begroting voor het nieuwe
seizoen en legt deze ter controle voor aan de kascontrolecommissie.
De voorzitter bereidt in overleg met de secretaris alle vergaderingen voor en zit deze daarna
voor. Hij houdt zich op de hoogte van de het reilen en zeilen van de vereniging door met enige
regelmaat de diverse activiteiten van de vereniging te bezoeken, initieert nieuw beleid, verzorgt
artikelen in ‘t Digikliertje.
Daarnaast representeert de voorzitter de vereniging bij overleg of bijeenkomsten van derden zoals
de BBF, afdeling Sport van de gemeente, etc.
Een representatief bestuur is de smeerolie van de vereniging!
Wij hopen daarom dat jij daarvan deel wilt uit maken. Je staat daarbij nooit alleen want naast je
collegae bestuursleden staan er binnen de vereniging altijd een groot aantal vrijwilligers paraat.
Je belangstelling kenbaar maken of inlichtingen inwinnen kan altijd bij de huidige bestuursleden;
Renske van Kilsdonk, Frans Kluytmans, Arnold van Houtum, Monique van de Kieboom, Patrick Boer
en Wim Vermeulen.
Renske: secretariaat@maasshuttles.nl tel 06-23915926
Wim:
voorzitter@maasshuttles.nl
tel 06-47027146

Van de voorzitter
Onze voorzitter informeert ons over de opstart van dit seizoen en blikt vooruit naar
wat ons nog te wachten staat in de komende maanden.

Lees het artikel in het los toegestuurd PDF bestand.
Oproep voor begeleider bij het G-team

Het gezelligste team van de Maasshuttles telt op dit moment 12 leden en speelt
iedere woensdag van 20.00 uur tot circa 21.30 uur in de Maaspoort S&E. We streven ernaar om iedere
speelavond met 3 begeleiders aanwezig te zijn. De huidige 5 begeleiders spelen in toerbeurt samen met
onze leden en kunnen nog wel 1 of 2 collega's gebruiken! Heb jij nog wat tijd over, dan zou het fijn zijn
als je ons team komt versterken. Affiniteit met de doelgroep is belangrijker dan je eigen spelniveau. Het
zou helemaal mooi zijn als je een vrouwelijke collega kunt worden want het huidige begeleidingsteam
bestaat louter uit mannen. En… als je er snel bij bent kun je zaterdag 28 oktober mee naar België waar
onze spelers/speelsters weer deelnemen aan een groots toernooi in Geel. Wij heten je van harte welkom
op onze speelavond om de sfeer te proeven. De nodige info kun je krijgen bij Wim Vermeulen of de
teamleden Gerard de Boer, Hans van der Sloot, Martien Rooijendijk en Wim Verhoef.
e-mail:
voorzitter@maasshuttles.nl tel 06-47027146

Nieuwe mailadressen

voorzitter@maasshuttles.nl
penningmeester@maasshuttles.nl
secretariaat@maasshuttles.nl
penningmeester@maasshuttles.nl
jeugdzaken@maasshuttles.nl
ledenadministratie@maasshuttles.nl
tc@maasshuttles.nl
recreanten@maasshuttles.nl
redactie@maasshuttles.nl

De seniorencompetitie gestart
Seizoen 2017/2018 is van start gegaan!
Nieuwe shirts, nieuwe competitieteams,
dus daar horen ook nieuwe foto's bij!
Op onze facebookpagina is deze foto,
naast nog enkele teamfoto’s,
verschenen. Natuurlijk kunnen de
senioren zich weer inschrijven voor
diverse toernooien die dit seizoen
worden georganiseerd. Meer informatie
hierover op de site van de BBF:
http://bbfbadminton.nl/toernooien.php

Jeugd in actie!
Trainingen
Tijdens de eerste training moest de jeugd weer even wennen en natuurlijk
uitgebreid bijkletsen. Maar.. daarna zijn onze jeugdleden weer hard gaan
trainen om zichzelf te verbeteren en er weer een mooi seizoen van te maken!
Ook dit jaar doen veel jeugdleden weer mee aan de extra training op de
dinsdagavond. Daarnaast gaan er ook een aantal jeugdleden meetrainen op
de maandag bij de senioren.

Een goede start van de competitie bij onze jeugd!
Team 1 heeft de eerste wedstrijd met 13-3 gewonnen, Team 2 begon met een
uitwedstrijd die helaas met 11-5 verloren werd. Team 4 had de wedstrijd thuis
tegen BC Slamis '67, een club die nieuw is in de BBF. Deze wedstrijd werd met
14-2 gewonnen. Team 5 moest uit spelen tegen BC Slamis '67 in Uden. Deze
wedstrijd werd met 16-0 gewonnen. Voor team 6, dat voor het eerst competitie
speelt, begon de competitie anders dan gehoopt. De wedstrijd werd afgelast
door de tegenstander en werd daardoor wel met 16-0 gewonnen. Het team
baalde er wel flink van, want ze hebben juist zin in hun competitie-avontuur. Ze
hebben zelfs een mascotte in het leven geroepen voor hun team, al moet er
nog wel even een nieuw shirt voor deze mascotte besteld worden!
Patrick Boer, jeugdzaken

Aankondiging toernooien voor de jeugd
BC Argus Jeugdtoernooi I Hebris Junior Tour:
Inschrijving is open en kan tot 14 oktober
BV Shuttle Up Open Jeugd Toernooi | Hebris Junior Tour:
HBV Open Jeugd Toernooi I Hebris Junior Tour:
B.V. de Klapper Jeugd Team Toernooi I Hebris Junior Tour:
B.V. de Maasshuttles Jeugd Toernooi I Hebris Junior Tour:

Datum: 29 oktober 2017
Datum: 28 januari 2018
Datum: 25 maart 2018
Datum: 15 april 2018
Datum: 3 juni 2018

Meer informatie is te vinden op http://www.bbfbadminton.nl

Recept voor in de herfstvakantie of voor Halloween !!
Niets te doen ?? Tip:
Bak deze griezelig lekkere

spinnen-cupcakes

Nodig:
1 pak mix voor chocoladecake
Papieren cakevormpjes
Dropveters of opgerolde dropstrengen
500 gram gebaksglazuur (chocolade)
Zak winegums
Ronde snoepjes (Jelly beans of m&m’s)
Zo maak je de spinnen-cupcakes
Bereid de chocoladecakejes zoals aangegeven op de verpakking. Snijd de drop in stukjes van
ongeveer 7 cm lang. Breng een glazuurlaagje aan op een cakeje en druk de stukjes drop in de
zijkanten om poten te maken (3 per kant past het beste) . Druk 2 winegums in de voorkant als
giftanden en 2 ronde snoepjes als ogen. Smullen maar!!

Clubicoon Piet Huinink afgetreden als bestuurslid
Op de Algemene Ledenvergadering in september was ons aller Piet Huinink aftredend
en, eerlijk gezegd een beetje verassend, niet herkiesbaar als bestuurslid van BV de
Maasshuttles. Piet heeft een enorme staat van dienst bij ons cluppie en natuurlijk
respecteren wij zijn besluit. Door het gekozen format van de ALV en gedeeltelijke
afwezigheid van Piet was de ALV niet de juiste plaats en tijd om een officieel tintje te
geven aan het afscheid. Daarom hebben we officieel van bestuurslid Piet afscheid
genomen tijdens het jaarlijkse bestuurs-etentje op 29 september jongstleden.
Zijn geweldige staat van dienst binnen de vereniging is zo lang en divers dat je die
alleen met hulp van Piet zelf boven water kunt krijgen!
Hier een korte samenvatting van de loopbaan van Piet bij de Maasshuttles:
- Piet is lid geworden in 1999.
- Hij was teamleider bij de jeugd van 2001 tot 2006.
- Piet is in 2003 toegetreden tot het bestuur en heeft als penningmeester tot 2006
financieel orde op zaken gesteld.
- Vervolgens was hij van 2006 tot 2014 als bestuurslid voorzitter van de technische
commissie en competitiespelers.
- Van 2014 tot nu sluit Piet zijn bestuurs-carrière af als leider van de recreanten en
“ad-hoc trainer” van het g-team.
Bovengenoemde functies zijn door Piet altijd met enthousiasme en veel plichtsbesef vervuld, waarvoor
hulde. De paden van Piet en mijn eigen pad kruisten zich begin 2010 pas echt toen ik tot het bestuur
ben toegetreden. We hebben bij een kleine 80 bestuursvergaderingen samen aan tafel gezeten en ik
prijs de inzet en deskundigheid van Piet bij het vormgeven van het beleid en het oplossen van
problemen binnen de vereniging. Piet was en is een kanjer en we gaan hem missen!!
Als er iemand is die Piet nogal eens heeft moeten misen de afgelopen jaren, dan is het Tonny. Ik schat
dat dit gaat om een kleine 1500 avonden in de afgelopen 18 jaar! We hebben Tonny dan ook een mooi
boeket als blijk van waardering overhandigd en haar bedankt voor het mogen "lenen" van Piet.
Het bestuur vindt dat Piet voor zijn complete oeuvre de status van "eeuwige" roem verdiend en zal de
leden op de eerstvolgende ALV voorstellen Piet te benoemen tot “Lid van Verdienste van
Badmintonvereniging de Maasshuttles”. Natuurlijk hebben we Piet namens de Maasshuttles een
afscheidscadeautje in de vorm VVV-bonnen overhandigd en natuurlijk een toost uitgebracht op Piet en
de Maasshuttles! Piet, bedankt voor al je inzet!!
Namens het gehele bestuur van BV de Maasshuttles, met veel dank voor alle inzet, Wim Vermeulen

Wist je dat….
…..er weer een aantal pennensets zijn uitgereikt aan leden die 10 jaar lid zijn van onze vereniging??
Dit zijn onder andere Elise Rechman, Ilse Wassink, Jolinde Vos en Jerome Budde. Gefeliciteerd!!
…..Martin Ruisaard uitgebreid het Brabants Dagblad heeft gehaald met zijn toprestaurant De Fuik in Aalst??
…..Jelle Huisman uitgebreid het Brabants Dagblad heeft gehaald als wijkagent van Den Bosch Oost??
…..Lilianne Heemels in augustus Sara heeft gezien??
…..Leo Sedee rondom deze periode Abraham ziet??
…..dit voor Piet Huinink alweer 10 jaar geleden was??
…..het G-team op 28 oktober de vereniging weer vertegenwoordigt in het Belgische Geel?
…..het Midwintersneuwballentoernooi staat gepland op zaterdagavond 13 januari ??
…..dit toernooi wordt georganiseerd voor alle leden van 16 jaar of ouder, oud-leden en
eventuele introducees?? Dus….zet het in je agenda!!
Wist je datjes, foto’s en nieuwtjes vanuit onze vereniging De Maasshuttles
zijn altijd welkom bij de redactie! Mail naar: redactie@maasshuttles.nl

Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie en een sportieve
voortzetting van het badmintonseizoen!

