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VOOR JE LIGT DE EERSTE 
NIEUWSBRIEF VAN BC SHUTTLEK 

Sinds dit jaar brengen we geen clubblad meer uit. 
En toch willen wij als vereniging graag met jullie 
informatie delen. In een tweemaandelijkse 
nieuwsbrief gaan we jullie up-to-date houden met 
wat er speelt binnen Shuttlek.  
 

Heb je leuke verhalen, ideeën, 
foto´s etc. rondom badminton en je 
wilt dit graag delen met alle leden, 
stuur dan je verhaal naar 
secretaris@shuttlek.nl en we nemen 
het mee in de volgende nieuwsbrief. 

 
BESTE SPORTIDEE 
 
Om onze naam te promoten binnen de gemeente 
en de Krimpenerwaard, maar ook gewoon omdat 
we het leuk vinden, hebben we mee gedaan aan  
“het beste sportidee”. 
 
Het idee dat we hebben ingezonden is -om sporten 
binnen onze gemeente te bevorderen- het geven 
van clinics op de basisscholen. Dit idee werd één 
van de drie genomineerden ideeën voor het beste 
sportidee. 
 
Op 12 februari jl. heeft bij RTV Krimpenerwaard de 
officiële bekendmaking plaatsgevonden en is de 
winnaar bekend. Helaas hebben we de hoofdprijs 
niet gewonnen, maar dankzij onze bijdrage hebben 
we geld binnengehaald voor de vereniging. 
 
Klik op onderstaande link voor de uitzending van RTV 
Krimpenerwaard. 
http://www.rtvkrimpenerwaard.com/web/nieuws/spirit-wint-beste-
sportidee-krimpenerwaard-video/ 

 

COMPETITIE SENIOREN 

De competitie van de senioren is afgerond, de 
uitslagen zijn bekend.        
                                                                                        
We hadden dit  jaar 2 teams, de teams 2 en 5, die 
het tot op het allerlaatste moment super spannend 
hebben gemaakt. Zij hebben gevochten voor het 
kampioenschap en helaas net verloren.        
 
De competitieteams hebben dit seizoen echt 
mooie resultaten neergezet dus wat dat betreft 
TEAMS super gedaan.                                 
 
 

 
 
 
OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN 
 
Om de vereniging gezond te houden, is de groei 
van het aantal leden noodzakelijk. 
  
Meer leden zorgt er ook nog eens voor dat je meer 
mensen hebt om mee te badmintonnen, brengt  
nog meer gezelligheid en kunnen er meer 
wedstrijdjes gespeeld worden. Ideaal dus. Maar, 
dan moeten we wel nieuwe leden krijgen. 
 
Vraag dan ook gerust een vriend(je) of 
vriendin(netje), een broer(tje) of zus(je), een 
buurman of buurvrouw, een collega of iemand 
anders mee naar de badminton. Iedereen mag 
altijd een keertje gratis komen (mee)spelen! 
 
Wie neem jij mee? 
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AFHANGEN 

Sinds dit seizoen hebben we een nieuwe manier 
van afhangen ingevoerd.  
Doel is om de competitiespelers en recreanten 
met elkaar te mengen voor leukere speelpartijen 
en meer speelplezier. 
 
De regels zijn als volgt: 

Geldt voor de tijdsperiode 19.30 – 20.30 uur  
 
Stop je kaartje in de doos, je wordt met een loting 
ingehangen. Hierdoor speel je telkens met 
anderen.  
De laatste ronde niet gespeeld? Doe je kaartje 
dan in de speciale doos. Dan ben je de volgende 
ronde verzekerd van spelen. 
 

A   V   G     

 
ALGEMENE VERORDERING GEGEVENSBESCHERMING 

 
Als vereniging hebben wij ook te maken met AVG. 
Wat betekent dit nu voor jou? 
 
Als vereniging moeten we zorgvuldig om gaan 
met jouw gegevens. Deze gegevens als bijv. 
naam, adres en telefoonnummer gebruiken we 
voor onze ledenadministratie, voor de competitie, 
het toesturen van informatie etc. Ook foto’s die we 
maken van onze activiteiten mogen we niet 
zonder jouw toestemming plaatsen op onze 
facebook-pagina, website of in de nieuwsbrief. 
Wij gebruiken deze gegevens alleen voor 
verenigingsdoeleinden.  
 
Inmiddels heeft bijna iedereen de brief voor 
toestemming getekend.  
 
 
 

HET BESTUUR WISSELINGEN IN 

Sinds begin dit jaar hebben er een aantal wisselingen 
in het bestuur plaatsgevonden.  
 
Wijnand heeft na jarenlange trouwe dienst zijn 
functie van secretaris overgedragen aan Arjenne. 
Wijnand bij deze heel erg bedankt voor je inzet de 
afgelopen drie jaren.  
 
Ook Tom en Masja, beide algemeen bestuurslid, en 
Danielle, penningmeester, nemen afscheid van hun 
functie als bestuurslid. Ook jullie bedankt voor al het 
werk dat jullie hebben gedaan. 
 
De functie van penningmeester zal worden 
overgenomen door Daan van Haaster.    
 

VAN ONZE TRAINER 

 
Vorig jaar hebben we jullie een enquête gestuurd voor 
jullie feedback op de training van Stefan. Heel veel 
leden hebben deze enquête ingevuld, dank jullie wel. 
 
Het algemene beeld dat jullie gegeven hebben, is dat 
jullie heel blij zijn met Stefan, maar de één vindt dat de 
training soms wel iets te zwaar en te serieus is, de 
ander wil het juist nog zwaarder of iets meer ruimte 
voor een grapje hebben. 
 
De feedback hebben we met Stefan gedeeld, veel 
herkende hij direct. Andere punten is hij zich nu bewust 
van en gaat hij meer op letten. Super waardevol dus 
om je feedback te geven! 
 
Nog meer goed nieuws! Stefan is voor de komende 
twee seizoenen nog sowieso onze hoofdtrainer. Dat is 
iets wat hij graag wilde en de badmintonclub is er ook 
zeer gelukkig mee.  
 
En nog meer goed nieuws: Stefan gaat een extra 
opleiding () doen, waardoor hij een nog betere trainer 
wordt. Whoop Whoop. 
 

 

AGENDA  
maart  / April   

 
23 maart Flessenactie 
 
30 maart Culture Beats in Cultuurhuis 
  (meer info bij Marco Boukema) 
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JEUGDKAMP 
Op 5, 6 en 7 april gaan we op kamp. We willen er net 
als vorig jaar weer een groot succes van gaan maken! 
In dit stukje zullen we niet te veel verklappen over wat 
we gaan doen, want het programma houden we altijd 
geheim.  
 
Vorig jaar zijn we naar Eersel geweest, we maakten 
korte nachten (juist als kampleiding; want hé ben je nou 
leiding of niet? ;-)) en zonnige lange dagen. Die zon is 
wel een belangrijk ingrediënt, duim je alvast dat we dit 
jaar ook prachtig weer hebben?  
 
Met een groep van 34 kinderen en 10 man leiding, 
gaan we er een groot feest van maken!  Een inkijkje in 
wat er gaat gebeuren hebben jullie inmiddels gehoord 
op de info avond van 20 maart. Mochten er nog vragen 
zijn dan kun je  altijd contact opnemen met de leiding 
bijvoorbeeld Stefan of Jan Willem.  

Om het jeugdkamp te sponsoren zijn we op 
zoek naar lege flessen. Dus kijk in alle hoeken 
en gaten voor lege flessen, biets ze bij opa 
en oma en neem ze mee. Elke 
woensdagavond inleveren bij Stefan.  

NIEUWE JEUGDLEDEN 

Dit seizoen hebben we vier nieuwe jeugdleden mogen 
verwelkomen. Hieronder stellen zij zich voor. 
 
LARA VAN HOFWEGEN 
Wat vind je leuk aan Badminton? 
De wedstrijden 
 
Wat vind je het allerlekkerste eten? 
Noedels 
 
Wat vind je leuk aan training? 
De warming-up 
 
Wat is je favoriete spel? 
Mix 
 
 
 

 
Wie is je favoriete trainer/trainster? 
Jan-Willem 
 
TIANA BOEZEN 
Wat vind je leuk aan Badminton? 
Veel beweging 
 
Wat vind je het allerlekkerste eten? 
PIZZA 
 
Wat vind je leuk aan de training? 
Sportief en leerzaam tegelijk 
 
Wat is je favoriete spel? 
Bovenhandse slagen en onderhands 
 
Wie is je favoriete trainer/trainster? 
Stefan/Melissa 
 
IVANA BOELE 
Wat vind je leuk aan Badminton? 
Alles 
 
Wat vind je het allerlekkerste eten? 
PIZZA, patat, pannenkoeken 
 
Wat vind je leuk aan de training? 
Heen en weer rennen 
 
Wat is je favoriete spel? 
Slurven 
 
Wie is je favoriete trainer/trainster? 
Iedereen 
 
ISABEL BOELE 
Wat vind je leuk aan Badminton? 
Alles 
 
Wat vind je het allerlekkerste eten? 
Spinazie met ei 
 
Wat vind je leuk aan de training? 
Alles ook de warming-up 
 
Wat is je favoriete spel? 
Slurven 
 
Wie is je favoriete trainer/trainster? 
Melissa 
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Sponsoring is van levensbelang voor onze 
vereniging, Zonder sponsering kan de 
vereniging niet voorbestaan. We zijn daarom 
hard op zoek naar nog meer sponsors. 
 
Weet jij nog een leuk bedrijf die onze 
vereniging wil sponsoren, laat het ons dan 
weten. 
 

 
 

Onze hoofdsponsors 
 
Als vereniging hebben we onze sponsors hard 
nodig. Vandaar dat we in deze nieuwsbrief 
extra aandacht besteden aan onze sponsors. 
Allereerst onze twee hoofd sponsoren:  QUIST 
Maritime Services en STARFRAME. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

STARframe is een zeer ervaren lijstengroothandel 
die sinds 1 juni 2001 actief is in de markt. Eigenaar 
Gertjan van der Schans, al vele jaren werkzaam in 
deze branche, heeft de opzet hun klanten te 
bedienen met een uitgebreid assortiment op het 
gebied van staven, lijsten en complete inlijstingen 
waarbij kwaliteit en betrouwbaarheid op de eerste 
plaats staan.  
 
Om deze kwaliteit te garanderen is er een eigen 
moderne productieafdeling waar nauwgezet wordt 
gewerkt en alle bestellingen, voor ze de deur uit 
gaan naar de klant, extra worden gecontroleerd. 
 
Wil je meer weten of STARframe kijk dan op deze 
link https://www.star-frame.nl/ 
 

Quist Maritime Services  
Is al heel veel jaren een van onze 
gewaardeerde sponsoren, met een mooie 
prominente plek op de rug van ons clubshirt. 
Ook benieuwd wie of wat dit bedrijf precies is?  
 
Quist Maritime Services is een dienstverlener 
die bedrijven in de scheepvaart helpt bij het 
moderniseren en controleren van hun 
systemen. Dat gaat dan over het management 
systeem van zo’n bedrijf, maar ook 
bijvoorbeeld of het bedrijf wel alles veilig doet. 
Het voorkomen van vervuiling is er ook een 
mooi voorbeeld van. 
 
Ger Quist, de eigenaar, vindt het heel 
belangrijk dat mensen (en zeker kinderen) 
veel bewegen, sporten, gezond zijn en 
vrienden maken. Dankzij Onno is Quist 
Maritime Services onze vereniging gaan 
sponsoren voor zeker de komende twee 
seizoenen. Daar zijn we heel blij mee, 
dankjewel Quist! 
 
Meer informatie over Quist Maritieme 
Services vind je op onderstaande link: 
http://quistmaritime.com/# 
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Het magazine HalloKrimpen is de schakel 
tussen consumenten en ondernemers, 
organisaties en verenigingen in Krimpen aan 
den IJssel, Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. 
Het magazine heeft een oplage van 18.400 
stuks, in vier edities gekoppeld aan de 
jaargetijden. 
 
Meer informatie over HalloKrimpen vind je via 
deze link https://hallokrimpen.nl/ 
 
 

       
 
Het bedrijf Hoefnagel is van oudsher een 
familiebedrijf. Het bedrijf is opgericht in 
1953 en gevestigd in Nieuw-Lekkerland. 
 
Het bedrijf levert o.a.:  

 Brandstoffen en smeermiddelen 
 Brandstoffen voor de industrie 
 Reinigingsmiddelen en Chemicaliën  
 Keuringen, inspecties en onderhoud 
 Opslag van Dieselolie 

 
Daarnaast heeft Hoefnagel in Nieuw-
Lekkerland een personenwagengarage en 
tankstation met wasstraat.  
 
Kortom hun jarenlange expertise brengt je 
verder vooruit.  
 
Meer informatie over het bedrijf 
HOEFNAGEL vind je via deze link 
https://www.hoefnagelolie.nl/ 
 

Sinds dit jaar worden onze T-shirts naast 
onze hoofdsponsors, ook gesponsord door 
onderstaande bedrijven. 
 
Voor alle sponsors geldt, dank jullie wel! 
 
Voor een korte kennismaking met deze 
bedrijven stellen zij zich op deze pagina voor.    

 

 

Wij maken software. 

Van eenvoudige webapplicaties tot en met het 
automatiseren van complete bedrijfsprocessen: 
wij leveren een totaaloplossing op maat. 
 
Wij zijn een IT dienstverlener en maken met 
behulp van Microsoft producten een systeem 
dat u werk uit handen neemt. Dit stemmen we 
af op de bestaande infrastructuur, uw 
organisatieprocessen, uw medewerkers en de 
(mobiele) apparaten die u gebruikt. Van 
eenvoudige webapplicaties tot en met het 
automatiseren van complete bedrijfsprocessen. 
 
Dit doen we samen en in overleg met de Klant.  
Hierdoor kunnen we advies op maat geven en 
blijft de klant gedurende het gehele traject van 
advies, ontwerp tot en met implementatie 
betrokken.  
 
Meer informatie over Aquadis klik op deze link 
https://aquadis.nl/ 
 
 
 
 
 


