RECREANTENNIEUWS
CONQUESTO

Verkaik. Hij geeft alleen recreantentraining op de donderdagavond van 20.00 21.00. Op de maandagavond is de training komen te vervallen. Hans nam het
trainingsstokje over van Headis Kersch, die na meer dan 40 jaar trainerschap op
de leeftijd van 74 jaar op 22 juni als recreantentrainer stopte.

1e editie 2017
Linda Vreeswijk was een oud gedeelte van onze Conquesto website aan het opruimen in
september en stuurde mij (Martin Verkaik) een 3de editie van het Conquesto
recreantennieuws uit 2010. Wij vonden het tijdens onze vergadering van de Recreatie
Commissie op 28 september j.l. een leuk idee om het Recreantennieuws weer nieuw
leven in te blazen. Dit is het resultaat: 1e editie van het recreantennieuws speciaal
voor alle recreanten van Conquesto. Dit kleine boekje heeft als doel de recreanten te
informeren zodat ook jullie op de hoogte zijn wat er speelt bij Conquesto.

Nieuwe recreanten trainer
In de editie van 2010 bleek al dat nog niet veel recreanten informatie halen van de
website www.conquesto.nl. Dat is kennelijk nog steeds zo, want nog niet alle leden van
de Recreatie Commissie hadden op 28 september op de website gelezen dat we sinds
een week daarvoor een nieuwe recreanten trainer hadden benoemd, namelijk Hans

Dit valt allemaal na te lezen op onze website. Er staat daar nog veel meer
belangrijke informatie op en we raden iedereen aan om er regelmatig eens op te
kijken. Denk dan aan bijvoorbeeld dagen waarop de hal gesloten is, het laatste
nieuws over activiteiten, informatie over kennismakingscursussen, de
allernieuwste Conquesto aktueel, maar ook op welke data er geen
recreantentraining is. De site wordt sinds 2010 beheerd door Michael van der
Toorn als webmaster en wordt up-to-date gehouden. De recreanten hebben op
http://www.conquesto.nl/Senioren/Recreatie.html ook een eigen pagina met
informatie.
Daarnaast heeft Conquesto ook een Facebook pagina voor korte berichten:
https://www.facebook.com/Conquesto/ Daar werd op 16 november gemeld dat
top badmintonner Erik Meijs bij een zwaar auto-ongeluk om het leven was
gekomen……

Vertrouwenspersoon
Ander nieuws op de Conquesto website dat al eerder gepubliceerd is, was de
benoeming door het bestuur van een Vertrouwenspersoon. Sinds 13 mei is dat Denise
Flamand. Voor een sportclub is het van belang dat iedere sporter, zowel jong als oud
en op zijn of haar niveau, prettig en veilig kan sporten. Daarom is er binnen onze
vereniging Conquesto een vertrouwenspersoon aangesteld. Denise is bereikbaar per email op vertrouwenspersoon@conquesto.nl of per telefoon/WhatsApp op 0613686869. Je kan bij haar terecht voor o.a de volgende zaken:
•
Als er iets is gebeurd,
•
Wanneer je het ergens niet mee eens bent,
•
Wanneer je je buitengesloten voelt,
•
Wanneer je gepest wordt,
•
Wanneer jij je zorgen maakt om iets of iemand,
Denise heeft inmiddels een risicoanalyse gemaakt bij onze vereniging en een enquête
gehouden. Daarvan heeft ze mondeling verslag gedaan tijdens de Conquesto
bestuursvergadering op 25 oktober. Zij zal aan het bestuur schriftelijk een aantal
voorstellen doen om risico's te beperken. Een cursus vertrouwenspersoon op 9
december (georganiseerd door de Badminton Nederland) zal haar daar zeker bij
helpen. Een van dingen die al in werking is gezet, is het in trainerscontracten opnemen
van een akkoordverklaring om mee te werken aan het aanvragen van een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG). Voor Denise en een aantal trainers is reeds een VOG
aangevraagd en gekregen.

Recreatie commissie
We noemden eerder reeds de Recreatie Commissie, maar we realiseren ons, dat een
bericht over de oprichting van de Recreatie Commissie in 2014 alleen maar op de
website is gepubliceerd. Dus laten we ons hier ook maar even voorstellen. De
commissie bestaat uit 6 leden en vergaderd een keer per jaar aan het begin van het
nieuwe seizoen:
•
Pamela van Dijk en Prudence van Bragt vertegenwoordigen de spelers van de
maandag ochtend
•
Hans Verkaik vertegenwoordigt de maandag en donderdag avond spelers
•
Martin Verkaik vertegenwoordigt de dinsdag avond spelers en is voorzitter
•
Yvonne Broekmeulen en Pim van Dam vertegenwoordigen de woensdagochtend
spelers
De leden van de Recreatie commissie behartigen de belangen van de recreanten die ze
vertegenwoordigen in de recreatie commissie. Daarnaast hebben ze organiserende

taken zoals opvang en begeleiding van nieuwe leden, inschrijving van nieuwe leden
en geïnteresseerden, het actief bevorderen van wisselen en mengen van
recreanten, inventariseren wie wil deelnemen aan recreantentoernooien van onze
vereniging en van andere verenigingen en adviseren over trainingsbehoefte van
de recreanten. Hans Verkaik heeft bijvoorbeeld voor de vervanging van Headis
Kersch een enquête gehouden onder de avondrecreanten, waaruit bleek dat, van
de recreanten die de enquête hadden ingevuld, 88% voorstander was van
recreantentraining en 61% bereid was om daar (zo nodig) een kleine vergoeding
voor te betalen.

Clubkampioenschappen
Er was dit jaar in februari weinig animo onder recreanten om deel te nemen aan
de clubkampioenschappen. Wel geteld 1 recreant had zich aangemeld! Misschien
dat recreanten bang zijn om van de baan gemept te worden door veel betere
competitie spelers. Dat is echt niet nodig. Voor recreanten is er groep 3
gecreëerd, zodat alle recreanten in een poule zitten. De clubkampioenschappen
zullen dit seizoen op 3 en 4 februari 2018 plaats vinden. We hopen op een grote
opkomst van recreanten zodra de inschrijving via onze website mogelijk is!

Renovatie Noord-Westerhal
Samen met Hans de Kievit neemt Martin Verkaik deel aan maandelijkse
voortgangsgesprekken met de projectleider die door de gemeente is aangesteld
voor de renovatie van de Noord-Westerhal. Afspraken zijn inmiddels gemaakt
over isolatie, verlichting, verwarming, ventilatie, kantine en de buitenkant van de
hal. De datum van aanvang van de renovatiewerkzaamheden in 2018 is nog niet
bekend. Wel is duidelijk dat de kans dat zomeravond badminton door gaat
volgend jaar heel groot is.

Ledenwerving
Voor onze vereniging is het op peil houden van het ledental (en liefst groeien)
van vitaal belang. We hebben gemerkt bij andere verenigingen en via publicaties
van de Nederlandse Badmintonbond dat dit een hot item is. Veel verenigingen
zien hun ledenaantal teruglopen. Bij onze vereniging is het de laatste jaren
gelukt om ons ledental op ongeveer 300 leden (waarvan 200 senioren) te houden.
Mede hierdoor waren we in staat om onze contributie al enige jaren niet te
verhogen.

De nieuwe leden komen echter niet vanzelf! Via kennismakingscursussen voor
recreanten en de jeugd proberen we leden te werven in september/oktober en in
januari/februari. Zo'n recreantencursus duurt altijd 4 weken en is bedoeld voor
senioren. Iedereen die interesse heeft voor badminton kan zich hiervoor aanmelden.
Dit betekent in de praktijk dat er mensen op afkomen die in het verleden al eerder
hebben gespeeld, maar ook mensen die dit nog niet eerder hebben gedaan. En
natuurlijk alles wat daartussen zit. Het gevolg is dat er een groot verschil is in niveau.
Trainer Hans Verkaik merkte dat het allemaal mensen waren die geweldig enthousiast
zijn en zeer leergierig zijn. Inmiddels is de eerste kennismakingscursus voor
recreanten al weer afgelopen. Op 2 november was de laatste training van deze groep.
De groep bestond uit 9 mensen. In de vier keer dat zij geweest zijn is vooral
opgevallen hoe sterk zij allemaal zijn gegroeid en met welk plezier zij zich hebben
laten afbeulen, want dat zij hard gewerkt hebben, staat als een paal boven water.
Twee mensen hebben ervoor gekozen om na de cursus over te stappen naar de
ochtenden. 6 mensen komen ofwel op de maandagen ofwel op de donderdagen spelen.
Dit betekent dat van de 9 mensen, er 8 per onmiddellijke ingang lid zijn geworden. De
negende denkt er nog over na. Hij wil eerst nog een tennis clinic gaan volgen en beslist
dan wat hij gaat doen. Kiest hij voor badminton, dan zal hij overstappen naar de
competitie training
Gelukkig krijgen we veel hulp van de gemeente Zoetermeer bij het werven van leden:
•

Zo werkt Martin Verkaik samen met Johan Huurman van de gemeente
Zoetermeer. Johan is verantwoordelijk voor de nieuwe opzet van de
wijksportvereniging. Samen met Conquesto en 22 andere verenigingen werkt hij
hier aan. Onze doelstelling is, naast de maatschappelijke bijdrage, het aanwerven
van nieuwe leden. In samenwerking met Johan willen we de doelgroep voortgezet
onderwijs warm maken voor badminton. Johan heeft daar al contact met het
Picasso over. Headis Kersch zal eventuele badminton clinics verzorgen.

•

Wouter van Ginkel van de gemeente Zoetermeer is verantwoordelijk voor de
activiteit "Gezondheid & bewegen". Martin van Wijk heeft op zijn verzoek op
maandagochtend 9 oktober aan 2 groepen van Wouter lesgegeven en op
maandagochtend 20 november gaan maandagochtendspelers mixen met een
andere groep van Wouter.

•

Op 27 september gaf Hans Verkaik badminton clinics aan kinderen op de Dag van
Palenstein.

•

Op 29 september stonden Martin Verkaik en Headis Kersch op de
beweegmarkt in de Oosterpoort. Ook dit was een activiteit van de
gemeente, namelijk een fittest voor de doelgroep 55+. Na afloop van de
fittest probeerden we de deelnemers aan de fittest enthousiast te maken
voor badminton. Dit leverde wel naamsbekendheid op en de dankbaarheid
van de gemeente, maar helaas geen extra deelnemers aan de
kennismakingscursus. Dit weten we, omdat niemand gebruik maakte van de
kortingsactie om deel te nemen aan de kennismakingscursus.

•

Marije Ronteltap, René Lagerwaard, Vanessa Verschelden en diverse
vrijwilligers geven regelmatig badminton clinics tijdens gymles aan de
groepen 3 en 4 van de basisscholen in Zoetermeer. Doel is kinderen
enthousiast te maken voor badminton.

Wij rekenen ook op elk lid van Conquesto om zich hard te maken om nieuwe leden
te werven en te behouden!

