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Jaarverslag 2011
(periode maart 2011 tot maart 2012)

Sportieve prestaties
De winnende teams van het seizoen 2010-2011 namen op 25 en 26 juni deel aan de NK voor
competitiewinnaars. Beide teams hebben, mede dankzij de coaching van Ton Vonk, goed gepresteerd.
In het seizoen 2011-2012 namen 8 teams deel aan de competitie. Er werden weer 2 teams kampioen:
het 5e team en het 7e team. Zij zullen BC Rebeo vertegenwoordigen bij de NK voor competitie
winnaars in Zutphen. Team 8 werd heel knap tweede, op slechts korte afstand van nummer 1. Het
eerste team, dat vorig jaar promoveerde naar de 4e klasse, is dit jaar weer gedegradeerd.
Mede dankzij het regelmatige overleg met de ouders van de jeugdcompetitiespelers verliep de
communicatie tussen spelers, ouders, trainers en BC Rebeo beter dan vorig jaar. Optimaal is het nog
niet, daar wordt het komende jaar verder aan gewerkt.
Op 15 mei organiseerde BC Rebeo het J5 toernooi. Er waren 46 deelnemers, waarvan 20 uit de eigen
vereniging.
Trainingen
Ook dit jaar is er weer geprobeerd om extra trainingsmogelijkheden te scheppen. Ten dele is dat ook
gelukt. De extra trainingen op maandagavond konden niet gerealiseerd worden omdat er geen trainer
beschikbaar was. Het is echter wel gelukt om vanaf mei op de zaterdagmorgen een half uur langer te
trainen. De groep is gesplitst in recreanten en competitiespelers, waardoor het effect van de training
groter is.
Er zijn in het afgelopen jaar wat verschuivingen geweest binnen de trainersgroep. Gerda Beerkens is na
de zomervakantie gestopt als trainster. Ger Paar heeft onder leiding van Ton Vonk en geassisteerd door
een groep vrijwilligers, de training van de scholieren overgenomen. Ton Vonk heeft het afgelopen
seizoen de senioren getraind en Gé van de Broek de oudere jeugd (pupillen en aspiranten). Zij werden
geassisteerd door Mark Brouns.
Op 3 sept vond weer de jaarlijkse competitiedag plaats, als begin van het nieuwe seizoen. Na een geode
warming-up kregen de competitiespelers een intensieve training.
Activiteitencommissie
BC Rebeo heeft al jaren een commissie die activiteiten regelt, anders dan badminton.
In 2011 werd er door vrijwilligers weer een jeugdkamp georganiseerd. Het vond plaats op 2 en 3 juli.
Het was een geslaagd weekend met veel leuke activiteiten.
Op 3 december kwamen 2 pieten op bezoek die de jongste spelers op een leuke manier bezig hielden en
trakteerde op een snoepzakje. Het jaarlijkse schaatsen ligt nog in het verschiet.
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Financiën
Het afgelopen jaar hebben we een klein positief saldo overgehouden. De penningmeester zal later
tijdens deze ALV hier dieper op ingaan.
Het is in deze economisch moeilijke tijd niet mogelijk een grote sponsor te vinden maar dankzij de
inzet van Ger is de groep “vrienden van BC Rebeo” weer verder gegroeid en is de opbrengst van de
grote clubactie ook hoger dan vorig jaar. De opbrengst van de naschoolse opvang is duidelijk minder
dan vorig jaar maar de grote meerwaarde van deze activiteit is de aanmelding van nieuwe leden.
Ongeveer de helft van de nieuwe leden komt binnen via de naschoolse opvang.
Een tegenvaller op de begroting voor 2012 de behoorlijke stijging van het lidmaatschap van de NBB.
Overig.
Dit jaar hebben 2 scholieren hun maatschappelijke stage binnen BC Rebo ingevuld. De club heeft dit
als zeer positief ervaren en staat open voor toekomstige stagiaires.
Omdat het eerste team het afgelopen seizoen in de 4e klasse speelde, had de club de verplichting om
een scheidsrechter te leveren of om een vrijwilliger de opleiding tot referee te laten volgen. Aangezien
er geen andere vrijwilliger beschikbaar was en de boete die de bond oplegt als je in gebreke blijft erg
hoog is (€300,00) heeft Leon zich bereid verklaard om de opleiding tot referee te gaan volgen. Het
theoretische gedeelte heeft hij inmiddels afgesloten.
De club kan niet draaien zonder de inzet van vrijwilligers. Gelukkig waren er het afgelopen jaar ook
weer veel vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen. Als dank hiervoor werd op 17 juni een
BBQ georganiseerd. Een extra woordje van dank is er voor de vrijwilligers die Piet ondersteunen bij de
naschoolse opvang en Ger bij de training van de eerste groep.
We hopen dat ook het komende jaar BC Rebeo weer kan rekenen op de steun en inzet van de
vrijwilligers. En ook dat we met z’n allen, seniorleden, jeugdleden, ouders, trainers en bestuur er een
sportief jaar van maken met een positieve inzet van iedereen.

Elly van Cauteren-Grubben
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