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Ledenontwikkeling 
Stabiel ledenaantal, tussen de 30-35 leden. Per speelavond zijn gemid-
deld 16-24 leden aanwezig die gebruik maken van de 6 speelvelden. 
Informatie over onze afdeling staat in de wijkkrant “Neij West” en op 
de website van Quick-1888. Regelmatig ontvangen we mails of 
telefoontjes van belangstellenden. Iedereen mag een paar keer komen 
meespelen, meestal zijn ze enthousiast en worden lid. 
Afgelopen jaar zijn ook Ria en Sjaak 25 jaar lid van de onze badmintonafdeling en kunnen zij 
zich voegen bij Arie ons oudste lid. Zij werden na de bbq onder de discolampen in het zonnetje 
gezet.  Ria kreeg een grote bos bloemen en Sjaak een lekkere fles drank. Proficiat Sjaak en Ria. 
 

Activiteiten 
 Lessen   Ook dit jaar zijn de lessen verzorgd door Jerry, totaal deden 15 personen mee. 
De lessen zijn positief ervaren en zorgen ervoor dat het gemiddelde niveau van de leden 
omhoog gaat. 
 Toernooi   Dit jaar hebben 20 leden meegedaan aan het clubkampioenschap. We 
speelden eerst 2 ronden om de sterkte te bepalen en vervolgens volgens een vaste indeling. Via 
een laptop werd bepaald naar welk veld de winnaars en verliezers doorschoven om in een 
nieuw team weer tegen anderen te streden. Zo konden de best gepresteerde spelers in de 
finale belanden, Dit waren Dorus met Sonny tegen Ed en Izaäk. Deze laatste twee mochten de 
wisselbeker mee naar huis nemen. Na afloop was iedereen tevreden en ging blij naar huis. 
 BBQ   Deze gezellige afsluiting is wederom goed bezocht, 21 leden deden mee. Dit jaar 
in het nieuwe, verbouwde clubhuis. Het terras was helaas een beetje fris, maar desondanks 
hebben we genoten van het eten. Tom had weer een leuke badmintonquiz gemaakt, ook de 
kennis betreffende de badmintonspelregels werden dit keer getest. Iedereen zat weer fanatiek 
kruisjes te zetten. Na wat discussie werden Sjaak en Onno tot winnaars uitgeroepen. 
 

Financiën 
De kosten waren hoger dan de baten dit jaar, wat een klein verlies (6% t.o.v. de opbrengsten) 
opleverde. De contributie is gelijk gebleven. 
 

Materiaal 
Na de grote vakantie (2017) krijgen we in de Hal de beschikking over geheel nieuwe palen, 
zodat we onze badmintonnetten in de toekomst goed kunnen ophangen. Omdat sommige  
gaten een millimeter te klein zijn gebruiken we ook nog de oude palen. Gecombineerd kunnen 
we alles weer goed opbouwen en het opruimen verloopt ook goed. Tom onze materiaalman, 
heeft afgelopen jaren de materialen goed op peil gehouden, bedankt hiervoor.  
Shuttles, we gebruiken blauwe (snellere) voor de trainingen en groene (langzamere) tijdens de 
gewone speelavonden. In september hebben we nieuwe shuttles gekocht.  
De kleedkamers geven geen klachten meer. 
 

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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