Jaarverslag badminton seizoen 2017-2018
BESTUUR
Dit seizoen bestond het bestuur uit de volgende leden:


Henk Zonnenberg : voorzitter



Patrick de Jong : secretaris



Frans Verschuren : penningmeester / ledenadministratie



Erica Geenen: wedstrijdsecretariaat / competitie / jeugdafdeling



Erik van Busschbach : algemeen bestuurslid

LEDEN EN CONTRIBUTIE
Er zijn momenteel weer 39 leden. 24 jeugdleden en 15 seniorenleden. Het leden
aantal is afgelopen seizoen stabiel gebleven. Er zijn een paar leden bijgekomen,
maar ook een aantal vertrokken
Belangrijke factor voor de jeugd daarin is de consistente training en de poules voor
de competitie.
De trainingen worden gegeven door Henk Zonnenberg (voorzitter) en Liesbeth van
Streek. Dit met regelmatig hulp van een aantal jeugdleden uit de oudere
trainingsgroep.
Wanneer we een externe trainer (zouden willen) aantrekken dan zal het ledental nog
wel wat verder omhoog moeten.
Er zijn zeker nog plekken beschikbaar bij alle jeugd trainingsgroepen.
Ook voor extra senioren is er nog plek.

TRAINING EN VRIJSPELEN
De trainingsavond van onze vereniging is de vrijdag avond gebleven. Door het
samengaan in de jeugdcompetitie voor het 2e seizoen met BV Dronten, waren de
trainingen goed bezet en zijn de trainingstijden hetzelfde gebleven:
Startende jeugd

:

18:00-19:00

Competitie jeugd 2 :

19:00-20:15

Competitie jeugd 1 :

20:15-21:30

Er is nog steeds een extra trainingsmoment op de dinsdag avond van 18:30-20:00
voor de spelers die deelnemen aan de jeugdcompetitie. Training hiervoor wordt
verzorgd door Ed Hagenbeek vanuit BV Dronten. Hier is zeer weinig tot geen gebruik
van gemaakt door de leden van Swift ’64. Andersom is er een constante groep
aanwezig voor de training op vrijdag avond in de 2e en 3e trainingsgroep.
Voor de volwassenen is geen training. Deze kunnen, indien gevraagd, aanwijzingen
krijgen op de maandag avond tijdens het vrijspelen. De tijden hiervoor zijn hetzelfde
gebleven als voorgaande jaren, namelijk: 20:30-22:30.
De trainingen werden verzorgd door Henk Zonnenberg en Liesbeth van Streek.

