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Hallo allemaal, 

Na een zonnige zomer zien we het weer veranderen en opeens is het alweer tijd voor de 
herfsteditie van ’t Digi-kliertje!  Nadat het spelen in de zaal een hele poos niet meer mogelijk is 
geweest door de Corona-maatregelen, was het eind augustus toch weer zover. We konden het seizoen
starten in de zaal. Natuurlijk moesten we de nodige Corona-regels in acht nemen, maar iedereen had 
er echt weer zin in om weer te genieten van onze sport badminton! De komende periode blijft nog erg 
onzeker, wat vanzelfsprekend ook van invloed is op het organiseren van toernooien en andere 
evenementen dit seizoen. 

De Algemene ledenvergadering heeft in september plaatsgevonden en tegelijk met dit Digi-kliertje 
communiceren we de verslaglegging naar jullie. 

Niemand kan het zijn ontgaan: Of je nu rijdt door de Maaspoort, Groote Wielen, Empel, de Donk, Haren
of Reit, overal hangen billboards met prachtige foto’s van enkele leden van de Maasshuttles, die onze 
vereniging promoten! Daarnaast zijn er ook nog eens 15.000 flyers verspreid! Het kan niet anders of dit
gaat nieuwe leden opleveren! Meer hierover in dit Digi-kliertje. 
Verder brengt onze voorzitter Frank ons weer op de hoogte van alles wat er speelt in onze vereniging 
en Piet schrijft over het G-team. Daarnaast vragen wij aandacht voor een aantal oproepen voor hulp. 

Dit alles en nog meer lezen jullie in deze Herfsteditie. 
Veel leesplezier!

De redactie: Joost, Saskia, Demelza en Renske.  redactie@maasshuttles.nl 

                                  

’t Digi-kliertje’t Digi-kliertje

De Algemene Ledenvergadering
Op 21 en 22 september heeft de ALV plaatsgevonden tijdens de speelavonden. Er is verantwoording 
afgelegd voor het gevoerde beleid en de plannen voor de komende periode zijn gepresenteerd.
Er was een goede opkomst van leden.  

Lees hier de verslaglegging van de ALV

                                                                              

http://maasshuttles.nl/wp3/wp-content/uploads/2020/10/Notulen-ALV-september-2020.pdf
mailto:redactie@maasshuttles.nl


                                                                                              

   
                
     

      

    

Oproep: Wie o wie komt ons helpen?
Zoals jullie weten komt er ergens in dit seizoen, wanneer het mag en kan, een clubdag!!
Om het goed te organiseren hebben we hulp nodig!
Wie o wie komt ons helpen bij de organisatie en uitvoering, om er een leuke dag van te maken? 
Ook voor het jeugdkamp dat wij willen gaan organiseren is hulp nodig!
Meldt je aan bij Renske of een van de andere bestuursleden!

Ook een oproep via de Toernooi Commissie, afkomstig van onze badmintonbond, de Bosche Badminton
Federatie (BBF) https://bbfbadminton.nl : Ook zij hebben hulp nodig! Het bestuur van de BBF heeft 
zeer dringend nieuwe aanmeldingen nodig voor de volgende openstaande functies en taken:
Openstaande functies: Toernooileider, Voorzitter classificatie commissie, Algemene zaken
Openstaande taken:
- CIF lijst aanpassen naar aanleiding Classificatie (1x per jaar)
- Aanpassing CIF lijst verwerken (heel het jaar door)
- Aanvraag nieuwe Classificatie (heel het jaar door)
- Shuttlelijst Verenigingen en BNL bijwerken (1x per jaar)
- Shuttlelijst doorsturen voor Publicatie website (1x per Jaar)
- Inschrijfformulier per seizoen aanpassen en versturen voor de Competitie (1x per jaar)
- Competitiedata vastleggen en goed laten keuren ALV en publicatie Website (1x per jaar)
- Locatie met speeltijden document (1x per jaar)
- Maximaal aantal teams thuis document (1x per jaar)
- Indeling Competitie Senioren en Jeugd (2x per jaar)
- Factuur Competitie bijwerken en doorsturen Penningmeester (1x per jaar)
- BBF Bestuur Commissies document bijwerken (heel het jaar door)
- BBF Vereniging E-mail document bijwerken (heel het jaar door)
- BBF Jaarkaart uitgeven (1x per Jaar)
- BBF Nieuw, Verwijderd, Overschrijving document (heel het jaar door)
- BBF Jeugd Commissie, Agenda Maken, Notulen Maken, Indeling Competitie Jeugd (2x per jaar)
- Teamspelers Competitie Document (1x per jaar + heel het jaar bijwerken)
- BBF Eindstanden opslaan (2x per jaar)
- Uitslagen Competitie in Excel kloppen voor de Classificatie (2x per jaar)
- Classificatie Jeugd met Jeugd Commissie (1 of 2 keer per jaar)
- Classificatie Senioren met Classificatie Commissie (1x per jaar)
- Her-Classificatie verwerken op CIF lijst en doorsturen aan verenigingen (1x per Jaar)
- Reglement up to date houden, anders aanpassingen op ALV in brengen (1x per Jaar)
Interesse? Voor informatie kun je contact leggen met onderstaand persoon. 
            
Gijs van den Heuvel, Secretaris BBF bestuurslid, secretaris@bbfbadminton.nl

                              

Van onze voorzitter: Beste sportvrienden….

Lees hier hoe onze voorzitter Frank ons informeert over alles wat er speelt in onze vereniging. Van 
de Maaspoort Summer Vibes tot de ledenwervingscampagne, Frank brengt ons op de hoogte!

mailto:secretaris@bbfbadminton.nl
https://bbfbadminton.nl/
http://maasshuttles.nl/wp3/wp-content/uploads/2020/10/Beste-Sportvrienden-Oktober-2020.pdf


    

 Campagne BV Maasshuttles: Badminton is voor iedereen

                              

 “Eigen leden zijn de beste ambassadeurs van onze club”, zegt verenigingsvoorzitter Frank Ligthart van
BV Maasshuttles. Hij promoot badminton in Den Bosch en omgeving en lanceert met de vereniging 
Speelbadminton.nu. Een promotiecampagne die moet laten zien dat badminton een mooie sport is voor
iedereen, of je nu beleggingsadviseur, scholier of militair bent.

DEN BOSCH - Ook deze zomer zijn weer heel wat shuttle-records gemaakt. Overslaan op de camping,
in de straat. Badminton als wedstrijdsport wordt vooral in sporthallen gespeeld. “Door corona zijn we zo
snel mogelijk buiten gaan badmintonnen”, zegt de badmintonclubvoorzitter. “Ik denk dat badminton nog
wel meer buiten dan binnen wordt gespeeld. In Den Bosch wordt airbadminton steeds populairder. We 
spelen het iedere zaterdag in mei en juni op de velden van voetbalvereniging Wilhelmina, coronaproof 
uiteraard.”
De verenigingsvoorzitter is trots dat zijn vereniging zo levendig is. Frank: “De coronacrisis heeft onze 
club ook geraakt, maar air-badminton bleek de oplossing. Air-badminton speel je met een air-shuttle. 
De dop van de shuttle is verzwaard. Het is een nieuwe officiële sport. De ambities hiermee zijn sportief,
namelijk de sport over 10 jaar op de olympische spelen.”                                                                       
Met de nieuwe promotiecampagne Speelbadminton.nu wil BV Maasshuttles laten zien dat badminton 
voor iedereen is. “Op posters en huis-aan-huis flyers komen onze leden te staan. We hebben een 
tweeling, Lynn en Jamie van 14 jaar. Ze spelen competitiebadminton. Thijs werkt voor Defensie. We 
hebben hem in zijn militaire werkkleding op de foto gezet. Katy is beleggingsadviseur, speelt badminton
in haar rolstoel. We hopen met deze gave beelden aandacht te krijgen.”

De clubvoorzitter is bijzonder geholpen met de professionele support voor zijn vereniging. “In Den 
Bosch zijn tientallen bedrijven die sportieve ambities ondersteunen, ook nu we het allemaal moeilijk 
hebben. Dat badminton echt voor iedereen is, laat het gezamenlijke project zien.” De racketsport is op 
verschillend niveau te beoefenen en dus niet alleen in sporthallen. Frank: “We dagen Bosschenaren uit 
om badminton te komen spelen. Bij ons op de club of op een van de andere plaatsen in Den Bosch.”  
De campagnebeelden van BV Maasshuttles kom je tegen op billboards in Den Bosch en via 15.000 
flyers worden inwoners in Maaspoort, Groote Wielen, Empel, de Donk, Haren en de Reit geïnformeerd. 
De club heeft daarbij een introductiecursus, tien lessen voor 25 euro, met leenrackets. Meer info: 
speelbadminton.nu.

Bovenstaand artikel is gepubliceerd in de Bossche omroep van 9 september 2020:
https://www.bosscheomroep.nl/nieuws/algemeen/1006639/campagne-van-bv-maasshuttles-badminton-
voor-iedereen   In de Rosbode is een soortgelijk artikel gepubliceerd: 
https://issuu.com/gemertmedia/docs/3820_rosbode

https://issuu.com/gemertmedia/docs/3820_rosbode
https://www.bosscheomroep.nl/nieuws/algemeen/1006639/campagne-van-bv-maasshuttles-badminton-voor-iedereen
https://www.bosscheomroep.nl/nieuws/algemeen/1006639/campagne-van-bv-maasshuttles-badminton-voor-iedereen


Start seniorencompetitie
Er wordt inmiddels alweer druk getraind door de competitiegroep. Iedereen is zo langzamerhand weer 
klaar voor de start van de competitie. Het blijft natuurlijk afwachten of alles door kan blijven gaan. 
Waarschijnlijk zullen we 5 of 6 teams hebben, variërend van de hoofdklasse tot aan de 11e klasse. 
Op dit moment wordt alles nogmaals bekeken en zo nodig worden er nog enkele aanpassingen 
gedaan. Of het in dit seizoen mogelijk zal zijn toernooien te organiseren, zal ook afwachten zijn.

Stephan Verstrepen, TC

Nieuws vanuit het G-team 

Ook voor het G-team zijn het door Corona vreemde tijden. 
Gelukkig kunnen we wel sporten, maar het blijft goed uitkijken. 
De laatste weken voor de vakantie mochten we op 
zaterdagmorgen buiten badmintonnen bij voetbalvereniging 
Wilhelmina. Dat was wel bijzonder en goed geregeld door het 
bestuur. Soms was het weer te slecht, maar we hebben ook 
veel genoten!
 
Op 8 juli hebben we het seizoen afgesloten met een avondje 
bowlen en afscheid genomen van Wim Vermeulen. Wim was 
niet alleen voorzitter maar hij heeft ook het G-badminton bij 
onze club op de kaart gezet. We herinneren ons de gezellige 
speelavonden, de eigen toernooien en niet te vergeten de 
toernooien in België. Voor onze club en G-badminton in 
Nederland heeft Wim veel betekend en wij bedanken hem daar 
hartelijk voor!!

Met een nieuw enthousiast lid uit Eindhoven en aanmeldingen via 
speelbadminton.nu is onze groep de afgelopen periode wat verder 
uitgebreid. Hopelijk gooit Corona geen roet in het eten en kunnen we 
blijven badmintonnen. Kijk uit allemaal en blijf gezond!

Piet Huinink, namens het G-team

                                                    

Deze 
billboards met
foto’s van 
onze leden 
kom je overal 
tegen in Den 
Bosch. Zo 
dagen we 
iedereen uit 
om bij onze 
vereniging 
badminton te 
komen 
spelen!!

Beste clubleden,

Onze jeugdbegeleider Patrick de Boer stopt aan het einde van dit 
seizoen. Dit betekent dat het bestuur op zoek is naar een nieuwe 
jeugdbegeleider.

Wat doet een jeugdbegeleider?
- Hij/ zij is het eerste aanspreekpunt van de ouders van de 

jeugdleden
- Hij/ zij ontvangt nieuwe jeugdleden en begeleidt ze
- Hij/ zij zorgt dat de kinderen die competitie spelen alle informatie 

hebben
- Hij/ zij zorgt dat er ouders zijn die de kinderen naar een andere 

club rijden om competitie te spelen
- Hij/ zij heeft twee keer in het jaar een bijeenkomst over de 

indeling van de jeugd tijdens de competitie (BBF)
- Hij/ zij heeft zitting in het bestuur

Spreekt dit je aan of mocht je meer willen weten over de rol van 
jeugdbegeleider, laat Renske van Kilsdonk, de secretaris van onze 
club dit weten. Zij kan je de nodige informatie geven.



  

   

 

Wist je dat….

……we voornemend zijn een clubdag en een jeugdkamp te gaan organiseren?
……we in het verleden al veel geslaagde jeugdkampen georganiseerd hebben?
……we hiervoor natuurlijk ook hulp nodig hebben?
……de ledenwervingscampagne al een aardig groepje kinderen en volwassenen enthousiast heeft 
       gemaakt voor het badmintonnen bij de Maasshuttles?
……we ondanks de onzekere tijden door Corona, als vereniging blijven kijken naar de toekomst?

…..wist je datjes, foto’s en nieuwtjes vanuit onze vereniging De Maasshuttles
     altijd welkom zijn bij de redactie?  Mail naar: redactie@maasshuttles.nl

 

De redactie wenst iedereen een fijne herfst (vakantie)
!

Blijf gezond en blijf in beweging!

Jeugd in actie!

             
De jeugd is goed gestart!                                                                                        
Vanuit de jeugd is er weinig nieuws, behalve dan dat er een goede start is gemaakt! In de 
zomerperiode is er natuurlijk veel buiten badminton gespeeld, waarbij het Air-badminton volop is 
uitgeprobeerd. Toch is iedereen ook in de zaal weer met heel veel plezier aan het badmintonnen. 
Verder hopen we over niet al te lange tijd een jeugdkamp te kunnen organiseren. 

Patrick Boer, jeugdzaken

Summer Vibes in de Maaspoort
Afgelopen zomer vond in de wijk Maaspoort de organisatie van Summer Vibes Maaspoort plaats.
Er werden allerlei activiteiten en sporten georganiseerd, waarvoor mensen zich konden 
aanmelden. Natuurlijk was onze vereniging de Maasshuttles ook van de partij! 
Op enkele zaterdagen heeft onze trainer Hennie Bruurmijn een workshop gegeven in het 
Zilverpark. Dit was natuurlijk een goede promotie voor onze vereniging! Met dank aan onze 
jeugdleden Lynn en Jamie, die Hennie geholpen hebben met de workshops. Voor zowel 
volwassen als jeugd werden er trainingen verzorgd.
 
Voor een impressie, kijk hier:  https://www.maaspoortsummervibes.nl . 
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