Jaarverslag Badminton 2017/2018
Ledenontwikkeling
Afgelopen jaar zijn we als afdeling licht gegroeid. We tellen
momenteel 38 leden. Per speelavond zijn gemiddeld 20-26 leden
aanwezig die gebruik maken van de 6 speelvelden. Helaas zijn er ook
een aantal geblesseerden, we hopen dat die weer spoedig kunnen
spelen. Informatie over onze afdeling staat in de wijkkrant “Neij West”
en op de website van Quick-1888. In september houden we altijd een open avond en ook door
het jaar heen komen er regelmatig sporters kijken en meedoen. Iedereen mag een paar keer
gratis meespelen, meestal zijn ze enthousiast en worden lid.
Activiteiten
Lessen Ook dit jaar zijn de lessen verzorgd door Jerry, totaal deden 18 leden mee. We
hebben beginners en gevorderden, verdeeld over 2 groepen. De trainingen zorgen ervoor dat
het gemiddelde niveau van leden omhoog gaat. Vooral de nieuwe leden deden fanatiek mee.
Toernooi Dit jaar hebben 22 leden meegedaan aan het clubkampioenschap. Dit keer
georganiseerd door Bjorn en Jurgen. Met een nieuwe opzet. Twee groepen: A en B. A sterke
spelers en B minder sterke spelers, ieder op sterkte gerangschikt van 1 naar 12. Nr. 1 uit groep
A en nr. 12 uit groep B vormen samen 1 team, enz. Het schema werkte dit jaar nivellerend.
Winnaars en verliezers vormden elke keer weer een nieuw team. Geen loting kwam er aan te
pas. Na 5 ronden werd er een ranglijst gemaakt voor de A en B groep. En werden de finales
gespeeld, om plaats 1 t/m 8. In de finale speelden Jay en Peti tegen Onno en Sander, deze
laatste 2 gingen met de wisselbeker naar huis. Na afloop was iedereen tevreden. Voor
gedetailleerdere informatie zie het verslag.
BBQ Deze gezellige afsluiting is wederom goed bezocht, 21 leden deden mee. Dit jaar
op het terras en later, binnen in het clubhuis voor de quiz, wederom door Tom gemaakt.
Iedereen zat fanatiek kruisjes te zetten en nadat we gezamenlijk de scores bepaald hadden,
kwamen Ko en Paul. als winnaars naar voren. Zij gingen met de wisseltrofee naar huis. Na
afloop zijn ook nog alle leden, die afgelopen jaar meegewerkt hebben om dit seizoen wederom
tot een succes te maken, bedankt met een kleine attentie. We konden afgelopen jaar lekker
sporten in een gezellige sfeer.
Financiën
De kosten en baten waren dit jaar, zo goed als gelijk. De contributie is verhoogd met 10 euro
(vorige ledenvergadering besloten) naar 120 euro per seizoen.
Materiaal
De nieuwe palen (voor het ophangen van onze netten) functioneren nu goed, ze zijn
bijgeslepen. Ook zijn er enkele tussenpalen en 3 netten vernieuwd. Gecombineerd kunnen we
alles weer goed opbouwen en het opruimen verloopt ook goed.
Shuttles, we gebruiken blauwe (snellere) voor de trainingen en groene (langzamere) tijdens de
gewone speelavonden. We zullen in 2019 nieuwe shuttles aanschaffen.
De kleedkamers functioneren goed, al mogen er naast de douches handdoekhaakjes komen.
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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