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Beste leden,
We gaan alweer op naar het uiteinde van 2018. En zoals altijd hebben
we dan traditie getrouw de algemene leden vergadering eind november gehad. De plek waar leden en bestuur elkaar bijpraten over wat er
speelt binnen onze club.
Uiteraard is er ook altijd het punt bestuursverkiezing. Zo ook dit jaar.
Onze (ex) voorzitter Anne Drent had al vroeg aangegeven er na 3 jaar
mee te willen stoppen. Vanaf deze plaats wil ik Anne nogmaals hartelijk bedanken voor zijn tijd en inzet voor Oer ‘t Net. Aan mij de taak
om het voorzitterschap over te nemen.
Ik ben Theo Werkman sinds een aantal jaren lid van Oer ‘t Net.
Geboren en getogen in St. Nyk. Nu al weer 30 jaar samen met Alie en
de kinderen gelukkig in Balk.
Nieuwe voorzitter nieuwe ideeën; moeten we zo verder of willen we
iets veranderen, en wat willen we dan anders;
andere opzet van de avond,
hoe kunnen we nieuwe leden binnen halen;
hoe komen we af van ons stoffige imago van campingspelletje en,
o, ja doen we ook wel eens op een mooie zonnige zomer avond
meer toernooien organiseren, voor zowel de jeugd als ons zelf.
meer aandacht zien te genereren in de plaatselijke omgeving,
meer gebruik maken van sociale media.
Het eerste voorwoord als voorzitter. Ik merkte dat ik de neiging kreeg
dit stuk vol te proppen met introduceren, ideeën, plannen,etc
Mijn gevoel is goed om aan onze club leiding te kunnen en mogen
geven, als laatste hoop ik dat iedereen veel kan genieten en eten van
de kerstdagen.
Ofwel, reden genoeg om in januari weer los te gaan bij onze mooie
club.
Voor wie ik niet meer zie of spreek, fijne kerstdagen en een goed Oud
en Nieuw
Theo Werkman
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Ledenstatistiek.
Tijdens een badmintonavond hadden we het erover hoe lang sommigen van
ons al lid zijn van onze vereniging. Ik ben eens in de gegevens van ledenlijst
gedoken en heb het volgende gevonden.
Aantal leden:
Senioren: 32
Jeugdleden: 14
Oudste lid: 76 jaar
Jongste lid: 10 jaar

Hoe lang zijn ze lid:
0-5 jaar lid: 29
6-10 jaar lid: 4
10-20 jaar lid: 8
20-30 jaar lid: 5
In de groep 0-5 jaar zit ook het meeste verloop, alle jeugdleden zitten bij
deze groep, tot 3 jaar is het verloop het grootst..
Trouwe jeugdleden:
Er zijn 3 senior leden die ooit als jeugdlid begonnen zijn, dit zijn:
16 jaar lid Sjoerd van der Werf
9 jaar lid Yorick Mous
5 jaar lid Arjan Drent
Wie zij al héél lang lid:
De vijf leden die al 20 – 30 jaar bij de club zijn vind ik wel de moeite waard
om te benoemen, dit zijn.
30 jaar lid Yme Wiersma
30 jaar lid Anne Drent
27 jaar lid Pieter Deinum
26 jaar lid Hendrik Mulder
22 jaar lid Tjeerd Osinga
Het aantal leden is momenteel redelijk constant, maar nieuwe leden hebben
we ook hard nodig. Dus blijf het badminton promoten, neem eens iemand
mee, dat vinden we leuk.
Groet, Hendrik Mulder
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De directeur moet van zijn huisarts aan sport gaan doen
en hij gaat op badminton.
Na een paar weken vraagt zijn secretresse: ‘Hoe gaat
het?’
‘Tja , zegt de directeur, ‘dat is zoiets merkwaardigs, als ik
in het veld sta en er suist een shuttle over het net dan instrueren mijn hersenen razendsnel mijn lichaam: Naar de
hoek! Backhand! Nu snel terug naar de basis! Smashen!’
‘En dan?’, vraagt het meisje gespannen.
‘Dan zegt mijn lichaam: Wie ik? Praat toch geen onzin!!’

Frank komt thuis na een partijtje badminton met Fred.
Vraagt zijn vrouw: ‘ Waaron speel je nooit met Ernie?’
‘Zou jij willen spelen met iemand die vloekt als hij een
shuttle mist, knoeit met de puntentelling, levensgevaarlijk
met zijn racket in het rond zwaait en de tegenstander uitfoeterd?’
‘Nee, absoluut niet’, zegt ze.
‘Nou, Ernie dus ook niet!

Kees en Hans gaan naar een restaurant.
Ze bestellen daar alle twee een hamburger,
Even later komt de serveerster met de twee hamburgers
en wat drinken.
Maar de ene hamburger is groter dan de andere.
Hans denkt even na en pakt dan de grootste hamburger.
“Wat ben jij een egoïst zeg!! Je pakt de grootste hamburg7

Het seizoen is alweer een aantal maanden aan de gang,
dus tijd voor een nieuw clubblad.
Het aantal leden blijft redelijk stabiel! Dat is voor een penningmeester altijd heel mooi, het houdt de financiële conditie van de club gezond! Natuurlijk zouden we wel wat meer
leden willen verwelkomen!
Het pagina grote artikel over ons cluppie in de krant ‘Groot’
van de Fryske marren is alvast mooie reclame geweest!
De verslaggever heeft zelf meegespeeld zodat hij een
eerlijke mening kon vormen over badminton. En dat is
goed geslaagd, hij heeft er een mooi positief artikel van
gemaakt. Wie weet levert het ons een aantal nieuwe leden
op!!
Daarnaast is het mogelijk dat leden een introducee meenemen om eens een partijtje te komen spelen. Iemand die
geinteresseerd is hoeft na 3 keer gratis spelen niet meteen
lid te worden maar kan ook gebruik maken van een strippenkaart. Zo’n strippenkaart kost € 15.00 en er kan 5 keer
gespeeld worden.
Dan wil ik natuurlijk onze trouwe sponsoren weer hartelijk
bedanken!! Zonder hun financiële bijdrage aan onze club
kunnen we niet!!
Ook dit jaar doen we weer mee aan de Rabobanksponsoractie. Leden die lid zijn van de Rabobank kunnen in december hun stem uitbrengen op Badmintonclub Oer’t Net.
Onze club ontvangt € 5.00 per stem. Mooi meegenomen
natuurlijk!!
Ik wens iedereen alvast fijne feestdagen toe!!
Om dan vanaf 10 januari de pepernoten, chocoladeletters,
kerstdiners en oliebollen er weer af te komen trainen.
Marian Glashouwer
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Dit zal mijn laatste bijdrage als jeugdbegeleidster/ bestuurslid zijn.
Na een aantal jaren voorzitter te zijn geweest, en daarna
een paar jaar jeugdbegeleidster vind ik het mooi geweest,
en stop ik per 29 november als bestuurslid en daarmee ook
als jeugdbegeleidster. Ik heb dit met veel plezier gedaan.
Er zijn in de loop van de jaren veel jeugdleden weg gegaan,
maar ook weer bij gekomen.
Tijdens mijn aanstelling als jeugdbegeleidster zijn er
aanpassingen geweest in de training; zo wordt er niet meer
met deel diploma’s gewerkt en zijn de activiteiten wat
beperkter geworden. Onder de jeugd werd aan gegeven dat
er meer behoefte is aan een uitdagende training in combinatie kaartspel en individuele coaching. Er wordt actief aan
de jeugdtoernooien deel genomen, en hier worden regelmatig prijzen bij behaald.
We hebben momenteel een actieve en enthousiaste groep
jeugdleden, en er wordt met veel plezier aan de training
deel genomen.
Op dit moment van schrijven is er nog geen vervanger
bekend. Ik hoop dat er iemand zich op de leden vergadering van 29 november aan gaat melden.
Als jeugdbegeleider heb je met name als taak om de jeugd
in de gelegenheid te stellen deel te kunnen nemen aan de
toernooien, en het contact met de ouders te onder houden.
Het zou erg jammer zijn als dit zou komen te vervallen. De
trainingen en activiteiten worden door Paul, Arjan en Menno
goed opgevangen.

Voor volgend jaar zijn er nog 3 jeugdtoernooien te spelen, waarvan de eerste op zaterdag 19 januari in Balk plaats vindt. Een
ieder is van harte welkom om onze jeugd aan te moedigen, en
het is als senior lid misschien ook eens leuk om te zien hoe het
er op een jeugdtoernooi aan toe gaat, en hoe goed onze jeugd
het doet!
Iedereen heel hartelijk bedankt voor het vertrouwen !
Ik blijf als lid natuurlijk betrokken bij de vereniging, en jullie
zullen mij tijdens de training en jeugdtoernooien zeker blijven
zien als medespeler en betrokken ouder.
Annemarie de Hart-Bruinsma
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Van Swinderenstraat 51-54
8561 AS Balk
Telefoon: 0514 - 60 23 95









Audio - Video
Wassen - Drogen
Koelen - Vriezen
Huishoudelijke artikelen
Onderdelen - Doe het zelf
Technisch Installatiebureau
Beveiliging
Antenne - Satellietinstallaties
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uw schildersbedrijf
en speciaalzaak
voor
 verf
 glas
 behang
Tel. 0514 - 60 26 44 Van Swinderenstraat 44 Balk

Sporthal kantine
De Trime
H. Gorterstraat 5
8561 BR Balk
0514 603083

Competitiecoördinator
Margret de Boer
06 24319436
competitie@oertnet.nl

Trainer
Paul Matitawaer
Sneek

Speelavond
Donderdag

Vrij spelen
20.15 uur-22.00 uur

Trainingstijden
Jeugd
19.00 uur-20.15 uur

Trainingstijden
Volwassenen
Beginners
20.15 uur-20.45 uur
Gevorderden
20.45 uur-21.30 uur

Verloren/ gevonden
06 20941212
Rabobank

Samenstelling clubblad
Greetje van der Meer
clubblad@oertnet.nl

Samenstelling website
Anne Drent
postmaster@oertnet.nl

Website
www.oertnet.nl

NL46 RABO 0305221949
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