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HET BESTUUR 
 

     
   

Linda Beekman 
Voorzitter 

Hans Lewis 
Penningmeester 

Nick Hidding   
(asp.)secretaris 

Erwin van de Beek 

Jeugd voorzitter 
Josette Zaalberg 
Jeugd comp.leider 

Denise Hornsveld 
Senior comp.leider 

Rianne Doorn 
Senior comp.leider 

CONTACTPERSONEN 
 
Voorzitter: 
Linda Beekman 

 
 
voorzitter@zeewally.nl 
 

Penningmeester: 

Hans Lewis 

 
 
penningmeester@zeewally.nl 

Secretaris: 
Nick Hidding 
 
 
secretaris@zeewally.nl 

Jeugdvoorzitter: 

 
 
 
jeugdcommissie@zeewally.nl 

Competitieleider Senioren: 

Rianne Doorn 

Denise Hornsveld 
competitieleider@zeewally.nl 
 

Ledenadministratie: 

Wim Harenberg 

 
ledenadministratie@zeewally.nl 
 

Trainers:  
Max Sibbald &  

Manon Sibbald (mia_manonsibbald@hotmail.com ) 

Kasper Hijne (kasper.hijne@hotmail.com) 
 
Competitieleider Junioren: 

Joset Zaalberg 

jeugdcommissie@zeewally.nl 
 
Leden jeugdcommissie: 
Monique Stehouwer 
 

Redactie Shuttle Express: 

Volker Hälsig 
 
 
shuttle@zeewally.nl 
 
Redactie website: 

Remco van Beek 

 
 
postmaster@zeewally.nl 
 
 

Sponsorcommissie 

Rob van der Meer 

Judith Bremmers 

 

Activiteitencommissie: 

Denise Goeij, i.s.m. oude commissie 

activiteitencommissie@zeewally.nl  
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(NOG) VAN HARTE GEFELICITEERD: 

 
Oktober November December 

  3 oktober  Emiel Helmich 
  4 oktober  Erica Faddegon 
  5 oktober  Julia van Maanen 
  5 oktober  Lucas van Maanen 
  6 oktober  Peter van den 
 Bedem 
  7 oktober  Thijs van Dalen 
16 oktober  Tristan van Wierst 
17 oktober  Annemijn 
 Stokkentreef 
18 oktober  Ineke van der 
 Linden 
18 oktober  Kathalijne Kooi 
26 oktober  Raphaël van de 
 Beek 
28 oktober  Kim Houtkamp 
31 oktober  Bart-Jan Stehouwer 
31 oktober  Martijn Rink 

  7 november  Damian Fontein 
10 november  Mieke Buth 
19 november  Michel van Buul 
21 november  Hans Lewis 
28 november  Richard Tinge 
29 november  Jeanette van den           

Broek 
 

  5 december  Annelies van der 
 Male 
  7 december  Wessel van den 
 Broek 
  8 december  Ben Groenenboom 
11 december  Frans Hoolsema 
15 december  Lars Wittebrood 
17 december  Monica Molenaar 
17 december  Milco Nielen 
18 december  Maaike Dix 
21 december  Marije Boersma 
21 december  Erik Meerbeek 
25 december  Denise Hornsveld 

                                                

                                                  De meisjes tegen de jongens 
 

                             
 

Kijk ook op onze website: www.zeewally.nl 
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VOORWOORD 
 
Beste leden van Zeewally, 
 
Even een up-date van het bestuur. Er zijn een aantal signalen door trainers, spelers en vrijwilligers 
afgegeven ter verbetering van de vereniging. Een daarvan is het aantrekken van senioren leden 
zowel recreatief als competitief.  
 
Het bestuur heeft, samen met enthousiaste leden, acties ondernomen om Zeewoldenaren aan te 
trekken en een beginners training aan te bieden op de dinsdagavond. Deze trainingen zullen 
worden gegeven door Erwin van Beek, Ronald Stokkentreef en Rien van Campen. Deze training is 
ingegaan op dinsdag 12 september en zal 10 weken duren. Ook bestaande leden kunnen gebruik 
maken van deze acties.  
 
Op dinsdagavond zal de jeugd getraind worden door Max en Casper. Manon heeft op dit tijdstip 
zelf training. Rien, Ronald en Erwin zijn achter de hand ter ondersteuning. 
 
Verder is onderling contact tussen trainers, commissies, bestuur en leden een aandachtspunt voor 
het bestuur. We zullen in de loop van dit jaar momenten plannen waar we met elkaar om de tafel 
zitten om te overleggen welke kant we met elkaar op gaan. Ook het gebruik van OneDrive zal 
worden uitgelegd wanneer dat wenselijk is.  
 
Via de mail zijn de leden uitgenodigd voor een extra ALV op dinsdag 27 oktober 2015 om 20:00 
uur van 10 minuten om te stemmen voor Nick Hidding als secretaris. We zijn blij met de inzet en 
bijdrage van Nick in het bestuur. In de notulen van de ALV van maart 2015 staat vermeld dat Linda 
Beekman tot voorzitter is gekozen door de ALV. Hierover hoeven we niet nogmaals te stemmen.   
 
Verder een oproep van Denise de Goeij van de activiteitencommissie. Om de evenementen voor 
Zeewally te kunnen organiseren is zij hard op zoek naar vrijwilligers voor deze commissie. Meld je 
aan bij Denise of het bestuur.  
 
Namens het bestuur wens ik iedereen een heel fijn en sportief vervolg van het seizoen.  
 
Linda Beekman 
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INGELASTE ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV) 
 
Beste leden, 
 
Hierbij nodig ik jullie uit voor een extra ALV op dinsdagavond 27 oktober om 20:00 uur in het 
Baken. De reden om deze ALV te beleggen is dat maart 2016, wanneer we een reguliere ALV 
houden, wat laat is om de bestuurswisseling af te ronden. De agenda voor deze extra ALV is dan 
ook heel erg kort en zal 5 tot 10 minuten in beslag nemen. 
 
AGENDA ALV: 

1. Opening 

2. Stemmen voor Nick als secretaris 

3. Rondvraag 
4. Afsluiting 
 
Alle leden mogen stemmen. Jeugdleden en seniorenleden. Ik stel voor dit mondeling te doen in 
plaats van schriftelijk zoals de statuten voorschrijven. 
 
Namens het bestuur zie ik jullie graag op 27 oktober ( na de herfstvakantie ). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Linda Beekman 
Voorzitter Zeewally 
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BADMINTON COMPETITIE SENIOREN IS WEER BEGONNEN 
 
Het jaarlijkse duel BC Zeewally – Loosdrecht 
 
De badminton competitie is weer begonnen! De eerste wedstrijd was tegen Loosdrecht en dit is 
sinds een aantal jaren een traditie. 
 
De wedstrijd begon goed: beide dubbels werden gewonnen door Zeewally. De heren dubbel was 
een erg spannende partij, die na een beslissende 3e set gewonnen werd.  
De singles gingen helaas minder goed, alleen Rianne won haar partij. Met beide mix partijen nog 
te gaan was de tussenstand 3-3. De mix van Denise en Kasper ging helaas verloren, maar 
gelukkig zorgen Rianne en Nick voor de 4-4 eindstand. Volgende week volgt een uitwedstrijd in 
Dronten.  
 
Ook een keer badminton proberen? Kijk op www.zeewally.nl en doe vrijblijvend een keer mee! 
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BADMINTONSEIZOEN JEUGD VAN START OP 20 SEPTEMBER 
 

Het badmintonseizoen is vandaag 20 september gestart. Van 10.00 uur tot ongeveer 13.30 uur 
werden de shuttles weer over de velden geslagen en stonden de 6 jeugdteams van Zeewally klaar 
om hun eerste wedstrijden te spelen.  

De teams bestaan dit jaar uit de volgende spelers:  

Zeewally J1: Neve Amelo, Rosa Sophie Lingeman, Nigel van der Poel en Corné Boers.  

Zeewally J2: Maaike Dix, Marije Boersma, Bart-Jan Stehouwer en Mitchel Stamrood.  

Zeewally J3: Annemijn Stokkentreef, Celine Roest, Esmee Piet, Boaz van Buul en Liam Wijnacker.  

Zeewally J4: Daphne van de Beek, Esther van de Ven, Raphaël van de Beek, Ties Helmich en 
Joshua Porteous. 

Zeewally J5: Raphael van Buul, Erik Meijer, Bren Groenenboom, Lucas van Maanen en Damian 
Fontein.  

Zeewally J6: Willemijn van den Bedem, Elianne Roest, Fleur Koning, Julian Motjee, Jari Kooij  en 
Sem Postma.  

 
De uitslag was als volgt: 

Zeewally J1 Topklasse - Culemborg J1     : 1-7 
Zeewally J2 onder 19  - Harderwijk J1      : 1-7 
Zeewally J3 onder 15  - Appoldro J1         : 6-2 
Zeewally J4 onder 15  - Nijkerk J2             : 4-4 
Zeewally J5 onder 14  - Appoldro J2         : 3-5 
Zeewally J6 onder 14  - Wormense SV J5 : 1-7 

 
De eerste competitiewedstrijden zijn goed verlopen. De Topklasse blijkt een behoorlijk pittige pool 
te worden. Culemborg was een pittige tegenstander met een aantal spelers die al Junior Masters 
spelen. Al met al geen schande om daar van te verliezen. De twee nieuwe teams J5 en J6 hebben 
het voor het eerst ook super gedaan. Ze mogen trots zijn op zichzelf dat ze zich zo kranig geweerd 
hebben zonder enige wedstrijd ervaring.  
J2 had het best lastig tijdens de eerste wedstrijd tegen Harderwijk, maar ook zij hebben het heel 
goed gedaan. Ook hun pool is behoorlijk sterk dus het team zal flink aan de bak moeten dit 
seizoen.  
J3 en J4 hebben met winst en een gelijk spel een goede start gemaakt. Deze twee teams hebben 
de nodig speelervaring en redden het zeker om weer hoog te eindigen. Allemaal veel succes in de 
lopend de competitie. 
 
De uitslagen van de tot nu toe gespeelde wedstrijden: 

Uitslagen 26/27 september: 

OSM Badminton J1  - Zeewally J2 onder 19 : 4-4 
Swift ’64 J1  - Zeewally J3 onder 15        : 6-2 
Flevoland J4  - Zeewally J4 onder 15        : 5-3 
Wormense SV J6  - Zeewally J5 onder 14     : 7-1 
Dronten J2  - Zeewally J6 onder 14        : 1-7 
Zeewally J1 Topklasse was vrij 
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Uitslagen 4 oktober: Top Klasse  

O19 Zeewally J1  - Badso J1       : 2-6 
O19 Mix Zeewally J2  - Badso J2        : 2-6 
O15 Mix Zeewally J3  - Wormense SV J4     : 5-3 
O15 Mix Zeewally J4  - Amersfoort J3          : 6-2 
O14 Gemengd Zeewally J5  - Selby J2          : 7-1 
O14 Gemengd Zeewally J6  - Castellum J6  : 1-7 
 

De jeugdcommissie is de afgelopen periode veel in het nieuws geweest. Zo stond en een stukje in 
Blik op Zeewolde en was er een radio interview bij RTV Zeewolde, waar ook de voorzitster Linda 
Beekman aanschoof. Na iedere wedstrijd zijn de uitslagen te vinden in Zeewolde Actueel. 
Ook op de jeugdsite: https://zeewallyjeugd.wordpress.com staat heel veel informatie over de 
jeugdteams van Zeewally. Ook de uitslagen en wedstrijdverslagen geschreven door de spelers zelf 
kunnen daar bekeken worden. Op de algemene site van Zeewally  http://zeewally.nl is nog meer 
informatie te vinden. 
 
Namens de jeugdcommissie, 
Joset Zaalberg, competitieleidster Zeewally Jeugd 
 

 

 

 

 

SPELSCHEMA JEUGD 
 

Zeewally J1 Top Klasse O19     
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Zeewally J2 O19-Mix-1 - Afdeling 1  

 
 
 
 
 
Zeewally J3 O15 Mix-1 - Afdeling 2 
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Zeewally J4 O15 Mix-1 - Afdeling 3 

 
 

 
Zeewally J5 O14-Gemengd-2 - Afdeling 4 
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Zeewally J6 O14-Gemengd-2 - Afdeling 3  

 
 
 
 

 

NIEUW IN DE CLUB 
 
Met plezier verwelkomen wij de volgende nieuwe leden: 
 
Nieuwe jeugdleden: 
Daan Nooteboom 
Daan Keijzer 
Wessel van den Broek 
Ellis Buth 
Mathilde Assies 
Julia van Maanen 
Annali Edelenbosch  
 
Nieuwe seniorleden: 
Sanne Fleur Dooijeweerd 
 
Welkom en ontzettend veel speelplezier gewenst! 
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DE JEUGDCOMMISSIE IS OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN 
 

Zeewally is een bloeiende vereniging waarin vooral de jeugd goed is vertegenwoordigd. 

Omdat de huidige leden van de jeugdcommissie hun termijn van het vrijwillig uitvoeren van hun 

bestuursfunctie er op hebben zitten zijn we op zoek naar drie nieuwe leden. 

We doen nu al een oproep zodat wij jullie nog wegwijs kunnen maken in onze verschillende 

werkzaamheden. 

Dus lijkt het je leuk om wat voor de club te doen waar je zoon of dochter veel plezier beleefd aan 

het badmintonnen, reageer dan. 

Vrijblijvend maken wij je bekend met de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om jouw zoon of 

dochter met clubleden te laten spelen. 

We zijn nog op zoek naar iemand die het leuk vindt om de clubkleding te verzorgen, iemand die de 

competitieleider (CCP) wil vervangen en de vervanger van Ton Helmich die al eerder uit de 

jeugdcommissie is gestapt.  

Clubkleding is een belangrijk onderdeel van Zeewally. Je onderhoud contact met de sponsor, Bees-

Sport uit Almere en zoekt daar een aantal dames en heren modellen uit, uiteraard in de kleuren van 

de club, rood, wit en zwart. Deze leg je voor aan het bestuur van de vereniging. Na de uiteindelijke 

keuze bericht je alle competitiespelers dat er nieuwe clubkleding is. Je prikt een aantal 

pasmomenten zodat iedereen de nieuwe kleding kan passen en bestellen. Tijdens de informatie 

avond aan het begin van het seizoen neem je alle bestelde kleding mee, en deelt het uit aan de 

ouders van de spelers. 

Om de taak van competitieleider (CCP) goed uit te kunnen voeren is goede kennis van de computer, 

Word en Excel, communicatieve vaardigheden i.v.m. het vele mailverkeer met de eigen teams, de 

bond en de CCP’s van de andere verenigingen. Daarnaast moet creatief zijn in het bedenken van 

oplossingen, goed kunnen organiseren, en anticiperen en samenwerken tijdens de loop van de 

competitie met de CCP’s van de andere teams en de bond. Dit is de meest uitgebreide taak binnen 

het jeugdbestuur en vergt veel tijd en inzet omdat je ook geacht word bij iedere thuiswedstrijd 

aanwezig te zijn. Om een kleine indicatie te geven van de hoeveelheid tijd die met deze functie 

gemoeid gaat komt het neer op het volgende: Tijdens het competitieseizoen ben je er bijna dagelijks 

mee bezig, denk hierbij niet aan hele dagen, maar toch al gauw een a twee uur per dag. Na het eind 

van de competitie start je al direct met werving van nieuwe competitiespelers, vraagt 

bondsnummers aan, maakt teams in overleg net de andere bestuursleden en geeft dit al voor de 

zomer door aan de bond. Tijdens de zomervakantie is het relatief rustig tot het moment dat de teams 

definitief worden, alles ingevoerd moet worden en de competitie begint. In die periode organiseer je 

ook de informatieavond, welke altijd tijdens de eerste trainingsavond gehouden word. 

Omdat Ton Helmich al eerder uit het bestuur is gestapt, zijn we daarnaast opzoek naar een persoon 

die contacten met de media (kranten, radio etc.) wil onderhouden, de stukjes voor de (jeugd ) 

website etc. wil schrijven, en de diverse toernooien wil promoten onder de competitiespelers en de 

recreanten van de zaterdagochtend. Ton hield daarnaast de stand bij voor de knipscheerbeker. 

Het is altijd leuk om te zien dat je vrije tijd goed besteed is, zowel op wedstrijddagen als bij de 

trainingen en dat de kinderen veel plezier hebben in het badmintonnen. 

Voor meer informatie mail dan naar jeugdcommissie@zeewally.nl 

 

Sportieve groeten van  

Erwin van de Beek, Joset Zaalberg en Monique Stehouwer 
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DE GROOTE CLUBACTIE VAN EN VOOR B.C. ZEEWALLY 

 
De Grote Clubactie is alweer enkele weken geleden van start gegaan en de verkoopboekjes zijn 
weer uitgedeeld aan de jeugdleden. Mede door de in het vooruitzicht gestelde beloning, en het 
automatisch meedoen aan de verkoopwedstrijd door de Grote Clubactie organisatie, werd er 
enthousiast gereageerd door de jeugdleden. Het achterliggende grotere doel is natuurlijk om onze 
badmintonclub financieel te ondersteunen. En daarnaast kunnen lotenkopers mooie prijzen 
winnen. Hoe het ook zij, het is hartstikke goed om te merken dat de jeugdleden bereid zijn om op 
pad te gaan om loten te verkopen. 
 
Op dit moment is het natuurlijk nog niet duidelijk wie de meeste loten heeft verkocht. Of hoeveel 
loten er in totaal zijn verkocht. De loten kunnen nog t/m de herfstvakantie (vakantie) voor de 
basisscholen worden verkocht. Strikt genomen het verkopen kan nog langer, maar voor BC 
Zeewally is besloten om de verkoopboekjes eerder in te nemen. En dan zal blijken wie de grootste 
verkooptalenten heeft. Voor wie nog loten wil kopen (losse loten tegen contante betaling, of met 
een eenmalige machtiging) : neem gerust contact op met ondergetekende. Emailen naar 
groteclubactie@zeewally.nl mag ook. Van harte aanbevolen!  
 
Met vriendelijke groet 
Piet Roskam 
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JEUGD SPONSOR ACTIE 

 
Het zal een ieder niet ontgaan zijn: 
 
De vereniging neemt deel aan de jeugdsponsoractie van de Boni !!!!! 
 
Bij de kassa van de Boni krijg je Boni-muntjes bij de boodschappen en de munten kun je doen in 
de verzamelpijp van de vereniging die na de kassa staat onder de door Zeewally opgehangen 
rackets. 
 
Het gaat erom om zoveel mogelijk munten te krijgen want dan zal het sponsorbedrag groter 
worden. 
 
Inmiddels zijn er in de zaal al heel wat flyers uitgedeeld en brengen jeugdleden de actie onder de 
aandacht bij buren, kennissen en op school. 
Op vrijdagavond 23 oktober en op zaterdag 21 november is het de bedoeling dat jeugdleden bij de 
Boni aanwezig zijn om voor de club reclame te maken. 
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JEUGD SPONSOR ACTIE 
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VACATURE VOOR BOEKHOUDER   -     HERHAALDE OPROEP 
 
Zeewally wil graag met een lid van de vereniging, of een ouder van een jeugdlid wat onze voorkeur 
heeft, in contact komen welke voor Zeewally uitsluitend de boekhouding wil doen. 
 
De boekhouding deed de penningmeester altijd zelf maar zijn taken pakket is zodanig omvangrijk, 
naast zijn penningmeester functie, dat hij graag ziet dat iemand anders de boekhouding gaat doen 
en die daar wat meer mee heeft. De boekhouding is een taak welke eenvoudig als een 
ondersteunende deeltaak door derden uitgevoerd kan worden op het moment dat het de persoon 
dat uitkomt. 
De stukken welke voor een zorgvuldige boekhouding nodig zijn worden allemaal digitaal 
aangeleverd. Indien dat op prijs gesteld wordt kan er voor uitsluitend boekhoud zaken van 
Zeewally een aparte mail-account aangemaakt worden. 
Het aantal mutaties c.q. boekingen van Zeewally zijn ongeveer 120  
Zeewally werkt tot nu toe met een eenvoudig boekhoud Rabo-programma van PC Leden, uit 2002, 
waarmee we voorheen ook onze ledenadministratie deden. 
Het voldoet in principe nog steeds maar als een eventuele gegadigde het met een ander 
programma wil doen, prima. Indien met PC-leden gewerkt wordt zal dit veilig op je computer 
geïnstalleerd worden. 
Wel verwachten wij dat van de boekhouding elke jaar een digitale back-up gemaakt wordt met de 
vermelding erbij met welk programma gewerkt is en welke versie. 
 
Voor inzicht hoe het uiteindelijk resultaat er uit moet gaan zien, zoals Zeewally afgelopen jaren dat 
gewend was verwijs ik graag naar pagina 23 en 26 van de Shuttle Express van de ALV Editie 
2015, deze staat op de website. 
 
Van de boekhouder wordt verwacht dat de stukken eind januari klaar zijn, en digitaal aangeleverd, 
zodat de penningmeester zijn toekomstig beleid i.s.m. het bestuur voor de ALV in maart goed kan 
voorbereiden. 
 
Wil jij onze vereniging B.C.Zeewally hiermee ondersteunen zouden wij dat heel erg op prijs stellen. 
Stuur dan een mailtje naar zeewally@outlook.com waarna wij per omgaande contact met je op te 
nemen om de details door te nemen. 
 
Als bestuur overwegen we nu om de boekhouding uit te besteden om de penningmeester te 
ontlasten. Helaas kost dat geld en dat zou Zeewally toch liever direct aan de vereniging 
willen besteden. Het is heel erg lastig om gekwalificeerde vrijwilligers bereid te vinden 
welke deze, niet grote, taak op zich te nemen. Het lijkt ons stug dat er geen senioren of 
ouders van junioren bereid zijn om deze toch belangrijke taak op zich te nemen en de 
contributie betaalbaar te houden. Een vereniging lijkt ons moet door alle leden breed 
gedragen worden. 
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COLOFON 

 
Sporthallen 
Het Baken, Horsterweg 25, Zeewolde, 036 -5223979 

Zeewolderhoek, De Verbeelding 27, Zeewolde, 036 – 5225490 

 
Informatie jeugd recreanten 
Lestijden Zeewolderhoek: zaterdag 9:00-10:30, 10:30-12:00 uur & 12:00-13:30 uur 
Contactpersoon: Erwin van de Beek 
 
Aanmelden / opvang nieuwe leden 
Via de ledenadministratie kunnen nieuwe leden zich opgeven voor een introductieavond.  
Deze wordt door Hans Lewis geregeld.  
T 036 - 5221897 
E ledenwerving@zeewally.nl  
 
Afmelden 
Recreanten kunnen zich uitsluitend afmelden per 1 juni of per 1 december. Competitiespelers 
kunnen zich, in verband met het competitieseizoen, uitsluitend afmelden per 1 juni. In alle gevallen 
geldt een opzegtermijn van 4 weken. Afmelding dient schriftelijk plaats te vinden, liefst met 
vermelding van de reden van afmelden. Houd de opzegtermijn in ere in verband met het tijdig 
intrekken van de automatische incasso. 
 
Clubkleding 
De vereniging beschikt over een eigen clubtenue. Alle sr-competitiespelers moeten hierin hun 
wedstrijden te spelen. De kleding wordt gesponsord door diverse bedrijven. De clubkleding is te 
bestellen bij de kledingcommissie.  
Contactpersoon: Monique Stehouwer 
E-mail: kleding@zeewally.nl  
 
BC Zeewally op het Internet 
E-mail: info@zeewally.nl 
Website: www.zeewally.nl 
Twitter:www.twitter.com/bczeewally 
Ondersteuning en redactie: Ronald Mol 
 
Kopij clubblad Shuttle Express 
Kopij is van harte welkom en kan digitaal worden ingeleverd bij de redactie. (Word / Arial 11) per e-
mail naar shuttle@zeewally.nl.  
 
De Shuttle Express komt 5 x per jaar uit. 
Per jaar wordt tevens 1 speciale Alg. Leden Vergaderingeditie gemaakt. 
 
Deadlines om kopij in te sturen    
10 februari,  
10 mei,  
10 augustus,  
10 oktober,  
10 december 
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