
Jaarverslag Badminton 2015/2016 
 

Ledenontwikkeling 
Laatste jaren stabiel, tussen de 30-35 leden. Elk jaar zijn er 
wisselingen. Echter we zien een daling in de gemiddelde leeftijd van 
onze nieuwe leden. Dit ervaren we als positief. Per speelavond zijn 
gemiddeld 20-25 leden aanwezig die gebruik maken van de 6 
speelvelden. We zien meer leden die trouw elke maandag komen.  
Elk jaar plaatsen we een oproep in de wijkkrant “Neij West”. Tevens staat Quick1888 vermeld in 
de Wijkagenda Zo hopen we meer bekendheid te krijgen. Regelmatig ontvangen we mails of 
telefoontjes van belangstellenden die ons via internet gevonden hebben en vrijblijvend een 
paar keer komen meespelen. 
Afgelopen jaar was ons oudste lid, Arie meer dan 25 jaar lid van Quick1888. Daarom hebben we 
Arie in het zonnetje gezet tijdens onze ledenvergadering. Hij kreeg een speciale medaille, 
badmintonspeldje, fles wijn en extra groot badmintonracket zodat hij in de toekomst ook alle 
records kan verbreken. Proficiat Arie. 
 

Activiteiten 
 Lessen   Ook dit jaar zijn de lessen verzorgd door Jerry, tussen de 10-12 leden deden per 
keer mee. De lessen zijn positief ervaren en zorgen ervoor dat het gemiddelde niveau van de 
leden omhoog gaat. 
 Toernooi   Dit jaar hebben 24 leden meegedaan aan het clubkampioenschap. We 
speelden volgens een nieuw systeem van indeling, teams die tegen elkaar streden. Waarbij elk 
team bestond uit 3 spelers van verschillende sterkte en één dame. Het team bijgestaan door 2 
leden vd seniorenafdeling nl. Ben, Wim, Michel, en Ria wonnen. De uiteindelijke winnaar was 
Ria, zij kreeg de wisselbeker. 
Voor de toekomst zijn er ideeën voor een toernooi tegen andere clubs. 
 BBQ   Deze gezellige afsluiting is goed bezocht, 20 leden deden mee. Omdat het clubhuis 
verbouwd werd moesten we improviseren. We hebben buiten naast de tijdelijke kantine 
gezeten en genoten van het eten. Tom had een leuke badmintonquiz gemaakt, die fanatiek 
ingevuld werd. Winnaars waren Luuk en Jerry, bleek een goede combinatie van jong en oud. 
 

Financiën 
De kosten en baten zijn ongeveer gelijk aan elkaar. De contributie is gelijk gebleven. 
 

Materiaal 
Na lang wachten hebben we weer 2 nieuwe ophangsystemen voor de badmintonnetten ter 
beschikking. Kunnen alles weer goed opbouwen en het opruimen verloopt ook goed. Tom onze 
materiaalman, houdt de materialen goed op peil.   Shuttles, we gebruiken blauwe (snellere) 
voor de trainingen en groene (langzamere) tijdens de gewone speelavonden. We hebben de 
inkoop van nieuwe shuttles nog een jaar uit kunnen stellen.   We hopen dat met het 
gereedkomen van het nieuwe clubhuis de kleedkamers, weer schoon en leeg, goed te 
gebruiken zijn komend jaar. 
 

Beleid en doelstellingen 
Deze zijn hetzelfde gebleven.  
We zijn een vereniging die recreatief speelt, waar het spelplezier voorop staat. We willen 
groeien naar het ledenaantal van 40 leden en het spelniveau verhogen d.m.v. lessen. 
Onze doelstelling is: streven naar een afdeling binnen Quick1888 die transparant is, met 
betrokken leden en een continuïteit die gewaarborgd is door een evenwichtig ledenbestand. 
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