
JAARVERSLAG SECïIE BADMINTON SEIZOEN 1993-1994

BESTUURSSAMENSTELL I NG .

Ton van Houdt : voorzitter, tevens hoofdbestuurslid
1id van verdienste (sedert 22-L 1-93)

Lambert Lambooij : secretaris
Frans van der Hei j den : penni ngrneester tot 1 dec. '93

Iid van verdienste (sedert 22-L1-93)
Rik van He1den : penningmeester vanaf L dec.'93
Myriam Koster . cornpetitieleider senioren
Wi lly Jansen : plv. cornpetitieleider senioren
Ans van den Bogaert : cornpetitielei der junioren
Ria Kersten : centrale adrni nistratie

TRA INERS.

Thomas de Klerk : jeugdtrainer en trainer seniorencoínp,
Edward te Wierik : trainer juniorencornpetitie
Wi i Iy Jansen : recreantentrai ner

LEDENAANTAL.

Het begrote aantal Ieden bedroeg voor het seizoen 93/94: 135.
Dit aantal werd na enkele maanden bereikt.
Dit seizoen gaf een teruggang te zien van het aantal junioren:
van óO naar 45 en een Iichte stijging van het aantal senioren van
90 naar 1 10.

COMPETITIEVERLOOP.

In sept.'93 ging de distriktscompelitie 93/94 van start met 4
seniorentearns ( I tearn rnoest zich helaas terugtrekken) en 3
juniorenteams.
Ook dit seizoen promoveerde nsch degradee,rde een team.
Opmerkel i jk was enkel de tweede plaats , die team 4 uitkornend i n
de 4e klasse wist te behalen.

RECREANTEN.

In tegenstelling tot het seizoen 92/93 hadden de recreanten in
nov,'93 reeds 4 toernooien achter de rugr t,w. de toernooien in
Barneveld, Bedburg-Hau, Essen en Tiel.
I n het voor jaar volgden nog de toernooien i n Arnhern, TieI ,
Amersfoort, Beuningen, Essen en Viersen.
Voorts was op 9 en iO april'94 het jaariijks terugkerend Club-
toernooi.
Op 1 rnei werd voor de 6e keer het I nternationaal Recreanten-Tearn
Toernooi verspeeld in Sporthal Hengstdal.



JEUGD.

Sinterklaas stuurde in dec.'93 eindelijk eens 2 zwarte pieten
naar onze) jeugd in Hengstdal.
Op L4 jan.'94 werd voor de eerste keer een instuif gehouden voor
onzE) jeugdleden en hun ouders.
Ook dit seizoen kwam een jeugdcornrnissie niet van de grond.
Over i gens werden rnet ouders betere afspraken gernaakt t. a. v. de
begeleiding van de cornpetitiespelers van en naar de wedstrijden
in het seizoen 94/95.

LEIDING EN AtrtrBMMODATIES.

Thornas de Klerk was di t sei zoen de nieuwe jeugdtrai ner.
Hij trainde de jeugd op de vrijdagavond in Sporthal Hengstdal.
De training van de juniorencompetitiespelers in Sportzaal Onder
de St. Steven op zaterdagochtend kon weer plaatsvinden o.1.v.
Edward te hJierik.
Thornas de Klerk trai nde de seniorencoÍnpetitiespelers op
rnaandagavond i n de Sportzaal IJsbeerstraat.
Hi j naín op het ei nd van het sei zoen af schei d a1s jeugdtrai ner.
NiIly Jansen naín op vrijdagavond de recreantentraing voor zijn
rekeni ng.


