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www.broekauto.nl
Waalwijk
Grotestraat 88-90
4151 HB Waalwijk
De 6 sterren Subaru dealer voor de regio Waalwijk & Tilburg
Tel 0416-332054
De grootste Subaru showroom van Nederland

Pastoor Kuijpersstraat 26
5144 RJ Waalwijk
Tel. 0416-332679

GORDIJNEN

LAMINAAT EN PARKET
EN NOG VEEL MEER

ZONWERING

WAT U WETEN MOET ...
Algemeen email: info@fstwaalwijk.nl
Webmaster: webmaster@fstwaalwijk.nl
gerben.van.dijk@home.nl

FST - BESTUUR
VOORZITTER:

PENNINGMEESTER:

SECRETARIS:

Jan van Wees
0416 - 311302
Benedenkerkstraat 41
5165 CA Waspik
email: voorzitter@fstwaalwijk.nl
jfmvanwees@hetnet.nl
Jos Verlaan
0416-280087
Loonsevaert 57
5171 LL Kaatsheuvel
email: penningmeester@fstwaalwijk.nl

Corry Terhorst
0416 - 311302
Benedenkerkstraat 41
5165 CA Waspik
email: secretaris@fstwaalwijk.nl

JEUGD- & TECHNISCHE ZAKEN: Stefan de Kloe
06-42565502
Stationstraat 156
5141 GH Waalwijk
email: competitie@fstwaalwijk.nl
jeugd@fstwaalwijk.nl

ALGEMENE ZAKEN & LEDENADMINISTRATIE:
Will ten Bosch
0416-313503
Wendelnesseweg west 73
5161 ZH Sprang-Capelle
email: leden@fstwaalwijk.nl
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WAT U WETEN MOET ...
COMPETITIE :
COMPETITIELEIDER:
Stefan de Kloe
Stationstraat 156
5141 GH Waalwijk
GSM: 06-42565502

CONTRIBUTIE :
MAAND-CONTRIBUTIE :

EXTRA TOESLAG:

GIRO-REKENING FST:

VANAF 1 januari 2009:
basiscontributie Senioren
€ 11,50
basiscontributie Junioren
€ 7,50
dinsdagavondtraining en/of
seniorencompetitie
+ € 3,50
1918644 t.n.v.
B.C. - F.S.T.
Loonsevaert 57
5171 LL Kaatsheuvel

Het betalen van de contributie door middel van een

>>> AUTOMATISCHE INCASSO IS VERPLICHT <<<
De contributie wordt aan het begin van elke maand geïncasseerd.
Tevens zal eenmaal per jaar de bondscontributie
bij de leden in rekening worden gebracht.
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WAT U WETEN MOET ...
SPEELTIJDEN :
SENIOREN COMPETITIE +
JEUGD 16 EN 17 JAAR

dinsdag
19:00 - 21:00 uur =
(periode september - april)

O

SENIOREN RECREATIE +
JEUGD 16 EN 17 JAAR

donderdag

20:30 - 23:00 uur =

S

SENIOREN COMPETITIE:

donderdag

21:00 - 23.00 uur

S

JUNIOREN 8 t/m 12 jaar:

zaterdag

09:00 - 10:30 uur =

S

JUNIOREN 12 t/m 15 jaar: donderdag 19:00 - 20:30 uur =

S

COMPETITIE
JEUGD EN SENIOREN:

S

zaterdag

10:30 - 14:00 uur =

SPEELLOCATIE :
DONDERDAG + ZATERDAG: Sporthal “De Slagen”
De Gaard 2
5146 AW Waalwijk
Tel.: 0416 - 369020
DINSDAG

:Sporthal “De Overlaat”
Eikendonklaan 3
5143 NG Waalwijk
Tel.: 0416 - 342176
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Van de Voorzitter
Sportvrienden,
Op de eerste plaats wil ik onze adverteerders hartelijk danken.
Door hun bijdrage is het steeds weer mogelijk deze Smash uit te
brengen. Leden, denk echter bij uw inkopen ook eens aan hen!!
Deze Smash staat weer bol van informatie over de A.L.V. , welke
gehouden wordt boven in de bar van Sporthal de Slagen.
Graag doen wij daar als bestuur verantwoording afleggen over het
reilen en zeilen van onze badmintonclub.
Op 6 maart houden wij weer onze clubdag met overdag de
wedstrijden en ’s avonds weer een grandioze avond. Wij hebben
deze keer gekozen voor een Live optreden, dus geen disc jockey,
maar het zangduo Sing Twice. De hele avond zal beneden in het
sportcafé plaatsvinden, dit i.v.m. de te verwachten grote opkomst,
dansvloer en buffet.
Wij zullen jullie hierover tijdig informeren door middel van
inschrijfformulieren. Oproep!! Laat stefan niet te lang wachten op
jullie deelname aan de wedstrijden. Ook nieuwelingen en
recreanten kunnen hieraan meedoen, omdat het uiteraard
gezelligheidswedstrijden zijn.

Groetjes, jullie voorzitter
TOT OP DE A.L.V. 18-02-2010
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AGENDA 2010
jan 02
07
09
15
28

Geen zaterdagtraining
Nieuwjaarsborrel 2010 donderdagjeugd en senioren
Nieuwjaarsborrel 2010 zaterdagjeugd
Kopij 1e Smash
Uitgave 1e Smash i.v.m. A.L.V. en Clubdag

feb 06
16

Training zaterdagjeugd de Overlaat 08.30-10.00uur
Geen training i.v.m. carnaval

18
mrt 06

Algemene Ledenvergadering
Clubdag en feestavond

apr 18
Ouder-kind toernooi (zondag)
23,24,25 Unna hier
27
Laatste dinsdagtraining senioren
mei 08
15

Training jeugd in Overlaat 08.30 – 10.00 uur
Training jeugd in Overlaat 08.30 – 10.00 uur

Juni 12

Zaterdagtraining jeugd in Overlaat
LET OP 09.00 – 10.30 uur

Juli 10
16,17,18
22
22
24

Laatste zaterdagtraining jeugd
JEUGDKAMP
Laatste speelavond jeugd en senioren
Tapasavond
Sluiting sporthal i.v.m. vakantie
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AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING
DONDERDAG 18 februari 2010
(eerste verdieping) SPORTHAL DE SLAGEN
AANVANG 19.30 UUR
Op donderdag avond 18 februari a.s. zal om 19.30 uur in Sporthal De Slagen, de
Algemene Leden Vergadering plaats vinden van
BC F.S.T. Alle leden worden hartelijk uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na de
vergadering is de sporthal weer open en kan er badminton gespeeld worden door de
senioren.
De Agenda van de A.L.V. is:

1.

Opening van de Voorzitter

2.

Notulen van de A.L.V. 05 maart 2009

3.

Verslag Algemene zaken

4.

Verslag jeugdzaken en technische zaken

5.

Verslag competitieleider

6.

Verslag penningmeester

7.

Kascontrole commissie

8.

Begroting 2010

9.

Verkiezingen
Kascontrole Commissie:
Aftredend: Sheng van Dommelen
Bestuur:
Voorzitter: Jan van Wees
Aftredend en herkiesbaar

10.
11.

Huldiging jubilarissen
Bestuursvoorstellen en mededelingen

12.

Rondvraag

13.

Sluiting
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
B.C. F.S.T.
donderdag 05 maart 2009

Aanwezig: Jan van Wees, Corry Terhorst, Stefan de Kloe, Will ten Bosch,Jos Verlaan, Gea Blom, Patrick
van Dongen, Jurgen Dumoulin, Maik Postema, Kees de Kort, Rob Langermans, André van Hal, Frank van
Dun, Maarten Damen, Sander v.d. Hoek, Marieke Kneepkens, Merel Nuijten, Louise Strijk, Dennis Pullens,
Femke Hoffmann, Nico Vervoordeldonk, Manon de Vos, Juliette Bijnen, Anouk van Dijk, Jurgen Smits,
Bertil van Stigt, Marianne van Leijden, Gerben van Dijk, Anton van Himbergen, Erik Kraneveld, Jan van
Cromvoirt, Sheng van Dommelen, Co Stolwijk, Jan v.d. Sanden, Saakje Sterk, Lucia van Hassel, Diana de
Rooy, Fred van Beers, Micha Timmermans, Renate de Negro, Mari Spikmans, Anouk de Vos.
Afgemeld met kennisgeving: Chris van Hassel, Marian de Louw, Meindert Tand, Syeni Dumoulin, Yvonne
Heller, Erwolt Pullens, Lian van Alebeek, Martin Dekkers, André Groot, Menno Kempff, Femke van
Puijenbroek.

1. Opening van de Voorzitter
Jan opent om 19.45 u de vergadering en heet iedereen welkom. Tachos en
Kees de Kort danken wij voor hun gastvrijheid in hun businessruimte. Wij
hebben gebruik kunnen maken van een beamer zodat iedereen de verslagen
mee kan lezen.
In totaal zijn er 42 leden naar de jaarvergadering gekomen.
Korte terugblik. Clubdag 2008, door miscommunicatie met de Gemeente
geen clubavond. De fietstocht met barbecue in de Hoefstal als alternatief
voor de clubavond. Jeugdkamp Nistelrode dit jaar zeer geslaagd door
leuke activiteiten zoals survival. Op de laatste speeldag voor de grote
vakantie de terugkerende tapasavond, November de Waalwijkse badminton
kampioenschappen, en Sint Nicolaas bij de kinderen op bezoek. Verder in
januari de Nieuwjaarsborrels en in maart voor de jeugd België-Nederland,
verder nog inloopochtenden en het ouder-kind toernooi. Naast de
bestuursvergaderingen nog menigmaal met de gemeente om de tafel
gezeten i.v.m. zaalhuur en bargebeuren.
Het bestuur en de vrijwilligers hebben een druk jaar achter de rug.
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2. Notulen van de ALV 06 maart 2008
De notulen van de ALV 2008 worden goedgekeurd.
3. Verslag Algemene zaken
Ledenstand per 31 december 2008. Junioren 49 leden, Senioren 106
leden, totaal 155 leden. Ledenbestand dus weer bijna ongewijzigd
gebleven.
Het aantal leden is zelfs een tijdje boven de magische grens van 160
leden geweest.
Verloop van de oudere jeugd is opvallend. Dit is voor het bestuur een
extra aandachtpunt.
Maarten Damen: wordt de Smash ook digitaal?
Will: Voorlopig nog niet, sommige mail is niet voor de website geschikt.
We proberen onze website zo goed als mogelijk up to date te houden.
Jan v.d. Sanden: ze zouden gebruik kunnen maken van een inlogcode.
Lucia van Hassel: sommige adverteerders betalen voor een zichtbare
advertentie in de Smash.
Al deze opmerkingen nemen we mee als bestuur.
Verslag goedgekeurd.
4. Verslag jeugdzaken en technische zaken
Stefan geeft uitleg over het verslag.
Verslag jeugdzaken en technische zaken goedgekeurd.
5. Verslag competitieleider
Uitleg verslag door Stefan de Kloe.
2 Teams kampioen dit jaar Meisjes C1 en FST 2. Applaus.
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Gerben van Dijk plaatst nog een foto van het jeugdteam op de
website.
Verslag competitieleider goedgekeurd.
7 Verslag penningmeester
Financieel overzicht 2008.
Na enige uitleg en toelichting door Jos Verlaan aan de vergadering is
het
Verslag penningmeester goedgekeurd.
8 Kascontrole commissie
Uitleg kascontrole commissie door Jurgen Smits.
Sheng van Dommelen en Jurgen Smits hebben de controle uitgevoerd. De
checklist kascontrole gebruikt. Steekproeven gedaan en de boekhouding
zag er uitstekend, keurig en overzichtelijk uit.
Verslag is opgemaakt en overhandigd.
9 Begroting 2009
Shuttles op tijd vernieuwen, aangeven bij Stefan.
Anton van Himbergen: geen geld begroot voor aanwas jeugd. Is het
bestuur hier wel mee bezig?
Jos: de oudere jeugd is moeilijk te motiveren om te sporten, het heeft
weldegelijk onze aandacht. Maar om hier nu geld voor op de begroting te
zetten is nog niet aan de orde.
Begroting voor 2009 goedgekeurd.
PAUZE
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10 Verkiezingen
Kascontrole Commissie:
Jurgen Smits aftredend. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet.
Erik Kranenveld meldt zich hiervoor aan, waarvoor onze dank.
Aangenomen door de vergadering.
Kascommissie 2009: Sheng van Dommelen en Erik Kraneveld..
Bestuur:
Aftredend: Secretaris Corry Terhorst
De voorzitter vraagt de vergadering of er kandidaten zijn die zich
hiertoe geroepen voelen. Er melden zich nog geen serieuze kandidaten
aan.
Het bestuur gaat hierna verder op zoek naar een geschikte kandidaat. Zij
danken Corry voor haar inzet met een bos bloemen.
11 Huldiging Jubilaris
Ronald van Ravenstein is 25 jaar lid van FST Waalwijk. Van harte
gefeliciteerd.
Helaas is hij hier niet aanwezig voor de huldiging. Gaat op een later
tijdstip alsnog plaatsvinden.
12 Bestuursvoorstellen en mededelingen
Bestuursvoorstellen
Wijziging Huishoudelijk reglement.
Door de opkomst van de digitale markt is het raadzaam het Huishoudelijk
reglement op de volgende artikelen aan te passen. Artikel 9, 14, 18 en 30.
Artikel 9 wordt: Alle leden zijn verplicht lid te worden van de
Nederlandse Badmintonbond (NBB).
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Artikel 14 wordt: De officiële mededelingen worden bekend gemaakt via
clubblad Smash of email.
Artikel 18 wordt: De agenda, vermeld in clubblad Smash of via email, doet
tevens dienst als oproepingsbrief.
Artikel 30 wordt: Het verslag van de Algemene Ledenvergadering wordt
binnen een maand via clubblad Smash of email aan de leden ter kennis
gebracht.
Het vernieuwde Huishoudelijk reglement is voor de leden op aanvraag in
te zien of te verkrijgen. Aangenomen door de vergadering.
Het bestuur wil voor de komende kompetitie de leden een nieuw clubshirt
aanbieden. Hiervoor zijn we nog op zoek, de pasvorm en het materiaal is
van belang. Dit kan pas in april gaan starten omdat de nieuwe collectie dan
3 jaar lang te verkrijgen is.
Aangenomen door de vergadering.
Mededelingen
Ingezonden brief van Jan van Cromvoirt betreffende huidige situatie in
het sportcafé en de consumptieprijzen.
De voorzitter Jan van Wees heeft hierover contact gehad met Ewout
Kievits de huidige coördinator voor de horeca. De consumptieprijzen
worden door het Gemeentebestuur bepaald, kunnen de horecamensen
niets aan veranderen. Wel heeft Jan van Wees gesproken over de
benadering personeel ten opzichte van de gasten en omgekeerd. Hier is
Ewout zich van bewust en er is nu bijna elke donderdag dezelfde barman.
Met ingang van april komt er een nieuwe coördinator bij Mark Montens,
hij is ook net als Ewout een echte horecaman. In april heeft Jan van
Wees een gesprek met hen beiden.
13 Rondvraag
Jeugdkamp: 26-27-28 juni 2009
-18-

Erik Kraneveld, Kirsten Brust en Anouk de Vos geven aan dat dit hun
laatste kamp is. Respectievelijk door trouwen, kindje, verhuizing en
studie. Dit jaar gaan Jos Verlaan, Jan van Wees en Corry Terhorst al
mee om te helpen. Zij zullen ook een activiteit organiseren. Anouk wil nog
wel iets doen maar het kamp organiseren vergt veel tijd. Dit jaar gaan we
kijken hoe het gaat als we de organisatie van activiteiten verdelen.
Mari Spikmans: door het ventilatiesysteem is het soms erg koud in de
zaal.
Bestuur: gaan hier navraag naar doen.
Rob Langermans: De laddercompetitie wordt bijna niet meer gebruikt.
Hij gaat het opnieuw opzetten en controleren.
Bertil van Stigt: Aandachtpunt oudere jeugd werven.
Bestuur: blijft aandachtpunt
Co Stolwijk: Süderlügum 15-16-17 mei 2009
Uitnodiging en inschrijfformulier op ons publicatiebord in de zaal.
Het bestuur stuurt de uitnodiging door naar Vitesse Waspik en probeert
via email nog de leden van FST te mobiliseren.
Erik Kraneveld: Als je het laatste de zaal verlaat moet je nog alle banen
opruimen.
Jan van Wees: oproep aan alle leden om het samen op te lossen.
Gerben van Dijk: Oproep… Heren 1 zoeken een heer die bij hun groep
past.
14 Sluiting
De voorzitter dankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng en
sluit de vergadering.
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Verslag van Jeugd- en technische zaken
Hallo allemaal,
2009 is voor mij als Jeugd- en technische zaken redelijk rustig
verlopen. Bijna alles gaat zijn gangetje en veel wordt door de
vrijwilligers gedaan.
Wat een groot probleem blijft, is het uitwijken van de
zaterdagochtend jeugd naar de Overlaat, omdat de gemeente de
zaal de hele dag heeft verhuurd. Doordat de gemeente met High
speed overeengekomen is om hun training een half uur te
verplaatsen, kunnen we om half 9 in plaats van 8 uur beginnen.
Hierdoor komen er toch wel wat meer kinderen trainen dan
voorgaande jaren het geval was.
Sinds april hebben wij een nieuwe zaterdag-trainster, Angela
Galiart. Zij neemt het stokje weer over van Bertil, die tijdelijk de
trainingen over heeft genomen na het vertrek van Leon. Natuurlijk
wil ik Bertil nog maar eens bedanken voor de tijd die hij hierin
heeft gestopt ! Angela geeft gevarieerde trainingen voor de
beginnende jeugd, die mooi aansluiten bij wat ik verwacht.
De competitiespelende en wat oudere betere jeugd is
doorgestroomd naar de donderdag. Hierdoor komt de zaterdagtraining ook beter tot zijn recht, en is het wat rustiger en
makkelijker voor Angela en mijzelf. Helaas is Elly gestopt met de
begeleiding (en zelf spelen), wat mij weer meer werk heeft
opgeleverd. Ook wil ik Elly bedanken voor de tijd en moeite die ze
in de begeleiding heeft gestopt, en ik hoop dat ze nog terugkomt
(al is het maar op de donderdagavond om te spelen). Ook hoop ik
nog anderen enthousiast te kunnen maken om mee te helpen met
de begeleiding van de jeugd.
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Via de sportkennismaking en de vriendjes/vriendinnetjesdag
proberen wij meer kinderen aan te trekken om zo de continuïteit
van onze club op de langere termijn te kunnen waarborgen.
Door de verplaatsing van een aantal zaterdagkinderen naar de
donderdag is het op donderdagen behoorlijk druk geworden. Cor
en ik krijgen vaak hulp van Josefine, moeder van 2 spelers, maar
wij zouden met meer begeleiding toch een betere training kunnen
geven.
Bij de seniorentraining op dinsdag is de vaste kern toch behoorlijk
goed aanwezig. Was het voorgaande jaren zo dat op het eind van
de competitie de opkomst maar magertjes was, nu valt dat best
mee. Natuurlijk is er nog genoeg plaats om mee te trainen, als
daar behoefte aan is.
Gelukkig is er op de donderdagavond bij de senioren geen terugval
te bemerken. Rob heeft de laddercompetitie nieuw leven in
proberen te blazen. Helaas wordt de achterkant van de kar (waar
de ladder te vinden is) vaak vergeten.
Dankzij de integratieavond heb ik het idee dat de nieuwelingen
sindsdien meer met de oude garde spelen. Dit zal een
terugkomend evenement gaan worden. De meeste goede spelers
hebben er geen moeite mee om eens met de wat mindere spelers
te spelen en ze wat bij te leren.
Met de tournooien die op de kar gepubliceerd worden loopt het
wat minder, aangezien ik maar weinig aanvragen hiervoor krijg.
Mensen, er zit ook een achterkant aan die kar !!!!
Gelukkig hebben we onze vaste tournooien als het Appelflappenen Unna-tournooi, de WK, onze eigen clubkampioenschappen, het
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internationaal jeugdtournooi (NL-B) en het ouder- kind tournooi,
waar altijd wel een vaste kern aan mee doet.
Aan het begin van dit seizoen zijn onze nieuwe club-polo’s
geïntroduceerd. De competitiespelers waren toe aan een nieuwe
polo en tijdens de vorige ALV was al besloten om een deel van het
clubvermogen hiervoor te gebruiken. Natuurlijk is besloten om ook
de andere leden van de club hiervan mee te laten profiteren.
Hierbij wil ik wel benadrukken dat de polo’s wel door de
competitiespelers gedragen dienen te worden tijdens de
competitiewedstrijden, volgens de regels van de NBB en volgens
onze statuten. Ook tijdens andere badmintontoernooien stelt het
bestuur het op prijs als de polo’s gedragen worden. Dit geeft een
goede uitstraling van onze club.
Ik heb een voorraad polo’s bijgekocht, zodat de competitiespelers
wat langer met deze outfit kunnen doen. Mochten er spelers zijn
die graag een extra polo willen hebben, dan kunnen zij deze bij mij
ruilen tegen 25 euro 25. Ook zijn deze voor 28 euro rechtstreeks
bij www.badmintonsports.nl te koop, welke bijna naast het
afhaalcentrum van Piet Klerkx zit. Wanneer deze uit het
assortiment gaan is nog niet bekend. Er is een speciale winkelsite
gemaakt voor FST waar verschillende FST-outfits tegen
gereduceerde prijs verkrijgbaar zijn. De link is te vinden op onze
eigen website www.FSTWaalwijk.nl.
Groeten,
Stefan de Kloe
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Verslag van de competitieleider
Hallo allemaal,
We zijn weer aan het eind gekomen van competitieseizoen
2009/2010. Een seizoen zonder al te veel problemen en blessures.
Hooguit dat het weer voor wat problemen heeft gezorgd. Dit jaar
hebben we weer 9 teams ingeschreven voor de competitie.
Bij de senioren hadden we een nieuw team, bestaande uit Sander,
Maarten, Anouk, Linda en Femke. Hierdoor is het 2e herenteam
komen te vervallen. Bij de junioren zijn alle teams opnieuw
ingedeeld, met een aantal nieuwe spelers.
Omdat de teamsterktes in de poules over het algemeen dicht bij
elkaar liggen, is er op het moment van schrijven nog niet veel te
zeggen van de eindplaatsing. Nu is het mogelijk dat FST 2 (Robin,
Sander, Bas, Sanne, Manon en Lonneke), FST 3 (Mari, Kees,
Marian, Diana en Dan) en FST H1 (Erwolt, Menno, Jan, Gerben en
Rob) kampioen kunnen worden in hun klasse.
Ik heb dit jaar jammer genoeg weer wat meer wedstrijden
moeten verzetten. De meesten waren voornamelijk de schuld van
de tegenstander. De NBB is hier ook op tegen.
Op internet is het leuk om de statistieken van jezelf, of van je
mee- en tegenspelers te bekijken. Dit kan via www.toernooi.nl
Dan wil ik iedereen, inclusief de invallers, bedanken voor hun inzet
van het afgelopen seizoen, en iedereen veel plezier toewensen in
het volgende.
Stefan de Kloe
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Verslag algemene zaken en ledenadministratie 2009
Ledenadministratie
Het aantal leden is in 2009 gelijk gebleven; wij mochten 38 leden
verwelkomen (15 junioren en 23 senioren) en moesten van 38 (15
junioren en 23 senioren) afscheid nemen.
De redenen van opzegging waren divers: verhuizing, blessureleed,
wijzigende interesses en tijdgebrek waren de meest
voorkomende.
De intrededata van de 38 uitgetreden leden zagen er als volgt uit:
 Lid geworden in 2009 6
 Lid geworden in 2008 11
 Lid geworden in 2007 9
 Lid geworden in 2006 4
 Lid geworden in 2004 2
 Lid geworden in 2003 1
 Lid geworden in 2002 3
 Lid geworden in 2001 1
 Lid geworden in 1995 1
Het totale aantal per 31 dec. 2009 bedroeg 156 en fluctueerde
gedurende het verslagjaar, zoals al jaren het geval is, tussen de
150 en 160.
De verdeling is als volgt:
 Jeugd
47 
 Senioren
109 
 Totaal
156 
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meisjes 27
dames 41
da/me 68

jongens 20
heren
68
he/jo
88

De leeftijdsopbouw ziet er
 Jeugd
<18
 Senioren 18-30
 Senioren 30-40
 Senioren 40-50
 Senioren 50-60
 Senioren 60-65
 Senioren > 65

als volgt uit:
47
33
30
22
16
7
1

Een relatief groot aantal leden is langere tijd lid:
 meer dan 37 jaar
2
 meer dan 30 jaar
9
 meer dan 20 jaar
 10
 meer dan 10 jaar
 18
 meer dan 5 jaar
 29

Algemene zaken
 In het verslagjaar zijn er bij diverse gelegenheden
rondmededelingen via de e-mail verzonden. De dekking is
vrijwel volledig; slechts een enkeling heeft geen mailadres.
 De FST-website is in zoverre succesvol, dat deze een aantal
nieuwe leden heeft opgeleverd, die voldoende informatie
konden vinden om nader kennis te komen maken. De algemene
mening is dat de site een goed beeld geeft van FST.
Ook het laten opnemen van het FST logo in de gemeentegids
van Waalwijk gaf een voorsprong in de werving.
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FST CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2010
Dames en heren, jongens en meisjes. Het is weer zo ver. JULLIE
KUNNEN JE INSCHRIJVEN VOOR DE FSTCLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2010.
Net als de voorafgaande jaren hebben we voor onze jeugdleden de
inschrijfdrempel laag kunnen houden. Zij kunnen namelijk
wederom GRATIS meedoen. Ook voor de senioren is het
inschrijfgeld zo laag mogelijk gehouden.
Wanneer en Waar :
in de Slagen

Zaterdag 6 maart van 9:00 tot 18:00 uur

Wat kost het : Jeugd gratis
Senioren 1 onderdeel € 3,50
Senioren 2 onderdelen € 5,50
Partners voor het damesdubbel, herendubbel en het gemengd
dubbel worden middels sterkte of loting bepaald. Je kunt je dus
niet inschrijven met een partner.
De organisatie hoopt dat er dit jaar wederom veel leden
meedoen aan de clubkampioenschappen en zij roept dan ook
alle leden op om zichzelf in te schrijven. Wij hopen dat het
wederom een gezellige dag wordt en wensen iedereen veel
speelplezier en succes.
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FST CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2010
Naam : ………………………………………………………………………………………..
O Jeugd
O Senior
Ik schijf in voor de volgende onderdelen:
Onderdeel

Enkel

Dubbel &
Mix

Recreatief-speler
Competitie-speler
De inschrijfformulieren moeten uiterlijk 27 februari ingeleverd
zijn bij Stefan de Kloe. (je kunt het inschrijfformulier ook
inleveren aan de Stationsstraat 156 te Waalwijk)
Het inschrijfgeld dient bij inschrijving voldaan te worden.
Jeugd (tot 18)
:
gratis
Senioren :
1 onderdeel € 3,50
2 onderdelen € 5,50
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Beste leden,
Zoals jullie hebben kunnen zien in deze Smash, is er weer een
internationaal samentreffen met Unna en Süderlügum.
Deze gaat plaatsvinden op 23, 24 en 25 april 2010. Deze activiteit
vergt enig organisatievermogen. In ieder geval het begeleiden en
verzorgen van onze gasten.
Daarom is onze vraag:
Wie wil ons hiermee helpen? Laat onze gasten zien, dat wij in
staat zijn hen een onvergetelijk weekend te bezorgen.
Wij kunnen dit niet alleen.
Neem a.u.b. contact op met Co Stolwijk, dan kunnen we een
vergadering plannen om alles in goede banen te leiden.
Hartelijk dank,
Het bestuur.
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UITNODIGING

EINLADUNG

Waalwijk

Unna

Süderlügum

23-24-25 april 2010
Internationaal
Badmintontoernooi
+ spetterende
party

Internationales
Badmintontournier
+ knallendes
party

Programma:

Programma:

Vrijdag 23 april vanaf 18.00 uur
Ontvangst van de Duitse gasten
In buurthuis
“de Ouwe Toren”
Loeffstraat 107 in Waalwijk
Zaterdag 24 april
Ontbijt
Badmintontoernooi
Sporthal de Slagen in Waalwijk
Buffet
In “de Ouwe Toren”
Let’s party
Zondag 25 april
Ontbijt
Afscheid van de Duitse gasten

Co Stolwijk

Freitag 23 april ab 18.00 Uhr
Willkommen deutsche Gäste
im Gemainschaftshaus
“de Ouwe Toren”
Loeffstraat 107 in Waalwijk
Zaterdag 24 april
Frühstück
Badmintontournier
Sporthal de Slagen in Waalwijk
Buffet
in “de Ouwe Toren”
Let’s party
Zondag 25 april
Frühstück
Abschied von die Holländische
Gastgeber

Inlichtingen en inschrijvingen:
Corry Terhorst
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Jos Verlaan

F.S.T. FELICITEERT:
01-01
01-01
10-01
11-01
13-01
20-01
21-01
24-01
26-01
29-01
30-01
31-01
31-01

02-03
02-03
05-03
09-03
15-03
19-03
21-03
23-03
25-03
25-03
28-03
29-03
30-03
31-03

januari
Kees de Kort
Maarten van
Oldenbeek
Samantha de Ruijter
Theo Koolen
Vishnu Loilargosain
Anouk van Dijk
René Kuijsters
Carola Rzemieniecki
Jac Vermeer
Rebecca de Ronde
Bert Streppel
Chris van Hassel
Martijn Verwijmeren
maart
Sabine Sommer
Pascal Kipping
Peter de Bijl
Imke Nordmeijer
Renate de Negro
Jurgen Smits
Laura de Louw
Wouter van
Oldenbeek
Mari Spikmans
Famke Bouman
Pleunie Maas
Daphne v d Loo
Erik v d Leur
Erik Pooters

februari
05-02 Sander de Jongste
06-02 Micha Timmermans

(S)
(S)

09-02
10-02
10-02
17-02
18-02
19-02
25-02
26-02
27-02

Sander van den Hoek
Liesbeth Maas
Diederik van Himbergen
Will ten Bosch
Trishana Loilargosain
Tonny Soeterboek
Michelle Vos
Sheng van Dommelen
Martin Dekkers

(S)
(S)
(J)
(S)
(J)
(S)
(S)
(S)
(S)

(S)
(J)
(S)
(J)
(S)
(S)
(S)
(J)

02-04
03-04
03-04
09-04
14-04
14-04
14-04
15-04

april
Gea Blom
Marco Brans
Remco Brans
Anton van Himbergen
Harold Weistra
Erik Kraneveld
Eveline Vuijk
Mustafa Bulut

(S)
(J)
(J)
(J)
(S)
(S)
(S)
(S)

(S)
(J)
(J)
(S)
(S)
(S)

16-04
17-04
19-04
20-04
22-04
22-04
25-04

Linda Sterrenburg
Patrick Hultermans
Fred van Beers
Gerben van Dijk
John Snijders
Jan van Cromvoirt
Frank van Dun

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

(S)
(J)
(J)
(S)
(J)
(S)
(S)
(S)
(S)
(J)
(S)
(S)
(J)

- 33 -

B.C. F.S.T MUTATIES
LEDENBESTAND
01.12.2009 t/m 01.01.2010

01-12 Sander Ijpelaar
01-12 Alex v d Water

(J)
(S)

01-01 Kim van Spijk
01-01 Niels Kieboom
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(S)
(S)

