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Sportieve prestaties
In het seizoen 2014-2015 namen maar liefst 9 teams deel aan de competitie, waarvan maar liefst 3
kampioensteams, tw Rebeo 3, Rebeo 4 en Rebeo 7. Alle teams hebben prachtige prestaties neergezet, Rebeo 1
behaalde een 7e plaats, Rebeo2 7e plaats, Rebeo3 1e plaats, Rebeo4 1e plaats, Rebeo5 3 plaats, Rebeo6 4e plaats,
Rebeo 7 1e plaats, Rebeo 8 2e plaats en Rebeo 9 de 5e plaats.
Ook het afgelopen seizoen heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden met de ouders van de jeugd-competitiespelers, seniorcompetitiespelers, trainers en het bestuur. De onderlinge sfeer is goed, er wordt naar elkaar
geluisterd en aan feedback gewerkt. Tijdens de thuiswedstrijden hebben familie, vrienden en kennissen op de
tribune plaatsgenomen wat voor meer rust heeft gezorgd.
Op 21 en 22 juni 2014 hebben de 2 kampioensteams van 2013/2014, tw Rebeo 8 en Rebeo 9, deelgenomen aan
de Nederlandse Kampioenschappen in Zutphen. Rebeo 8 wist een gedeelte 5 e plaats te behalen en Rebeo 9 werd
Nederlands kampioen, een prestatie die nog nooit eerder in de historie van BC Rebeo is voorgekomen!
Op 13 april 2014 organiseerde BC Rebeo het J5 toernooi. Er waren 49 deelnemers. Tevens werd er een tombola
gehouden. De opbrengst is geheel ten goede gekomen van de vereniging.
Bij de Limburgse Jeugdkampioenschappen op 7 en 8 februari 2015 is Leonie Rovers kampioen geworden in de
dames enkel. In de DD U11 hebben Vera Drenth en Lara Hoogeveen een prachtige 3 e plaats weten te behalen. In
de HE U13 wist Siebe Sijbers de 4e plaats te behalen en in de HD U13 werden Luc Paar en Siebe Sijbers 3 e. In de
leeftijdsklasse U13 wist Leonie Rovers een 4e plaats te behalen en in de GD U13 werden Leonie en Siebe Sijbers
3e. In de leeftijdsklasse U15 wist Celina Roberts in de GD een 4e plaats te behalen. In de leeftijdsklasse U17 werd
Timo Rovers 3e in de HE en een 2e plaats in de HD U17.
Op 21 maart 2014 vond het sportgala plaats. Hierbij werden de kampioenen van 2013-2014 gehuldigd. Iedereen
heeft een medaille ter herinnering ontvangen.
Met name onze jeugdleden nemen in grote getale actief deel aan de andere regionale toernooien en leveren hierbij
goede prestaties.
Trainingen
Ger heeft het afgelopen jaar de jeugd getraind, met begeleiding van stagiaires uit de eigen vereniging. Ton Vonk
heeft het afgelopen competitieseizoen de junioren getraind. Miv 1 februari 2015 heeft hij onze vereniging
verlaten Gé van de Broek heeft de oudere jeugd en senioren getraind. Miv het nieuwe seizoen hebben we Freek
van Dijk als assistent jeugdtrainer welkom mogen heten. Hij heeft de jeugd zowel in de trainingen, tijdens de
competitie en tijdens de toernooien begeleid en gecoacht. Op zaterdag 31 augustus vond weer de jaarlijkse
competitiedag plaats, als begin van het nieuwe seizoen. Na een goede warming-up kregen de competitiespelers
een intensieve training.

IBAN: NL85RABO0143627007
BIC : RABONL2U

K.v.K. registratienummer 40164942

Verenigingsnummer 649
Districtnummer 7

Ledenaantal
In het afgelopen jaar hebben we wederom met een dalend aantal leden te maken gehad. Hierdoor hebben we de
trainingstijden sinds kort aangepast. We hopen echter wel dat er weer een groei in het ledenaantal gaat
plaatsvinden. De samenwerking met stichting cultuurpad heeft helaas niet de gehoopte resultaten opgeleverd.
Ook het afgelopen jaar heeft Piet met een team actief aan de slag geweest om op de 3 scholen binnen de
gemeente clinics te geven. Tevens grijpen we alle kansen aan om onze vereniging te promoten. Zo staan
wekelijks de uitslagen van de competitie gepresenteerd in het gazetje en schrijven we een PR stukje voor in het
gazetje bij speciale prestaties.
Tevens wordt de gelegenheid geboden om op een afgesproken training vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen
zodat er met vrienden badminton gespeeld kan worden.
Activiteitencommissie
Onze activiteitencommissie heeft in het afgelopen jaar weer diverse zaken voor de jeugd georganiseerd, om ook
buiten het speelveld onze kids bij elkaar te houden. Zo was er o.a. een zomerkamp welk plaats vond in het
weekend van 4-5-6 juli 2014.
In oktober 2014 zijn de spelers meegenomen voor een avondje griezelen op de halloween party in toverland.
Ook hebben zij er voor gezorgd dat er snoepzakjes uitgedeeld werden ivm sinterklaas.
Financiën
Het afgelopen jaar hebben we afgesloten met een negatief saldo. 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 Ron
Janssen is de groep “vrienden van BC Rebeo” stabiel gebleven. De opbrengst van de grote clubactie is veel
minder dan vorig jaar.
Overig.
Het bestuur heeft besloten om in het kader van seksuele intimidatie een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
verplicht te stellen voor bestuursleden, trainers en leden van de activiteitencommissie. Dat betekend dat alle
vrijwilligers die een actieve bijdrage leveren allemaal in het bezit zijn van een VOG verklaring.
Op 14 juni 2014 hebben we een ouder-kind-toernooi georganiseerd. De animo was groot, er deden 20 kinderen
mee met hun ouders en/of begeleiders. Eerste werd Leonie Rovers en tweede werd Math Frencken. We hebben
dan ook met z’n allen een leuke gezellige dag gehad, welke zeker voor herhaling vatbaar is.
Op 27 juni 2013 vond het knommeltoernooi plaats. Vele senioren hebben hieraan deelgenomen en het was
wederom een gezellige avond.
Een andere gezamenlijke activiteit zijn de clubkampioenschappen, deze vonden plaats op 31 januari 2015. Een
sportieve en gezellige onderlinge strijd om de eerste en tweede plaats waarbij plezier in de sport voorop staat.
Alle deelnemers ontvingen een sportieve beloning voor hun prestaties.
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 een BBQ georganiseerd. Een extra
woordje van dank is er voor de vrijwilligers die Piet ondersteunen bij de clinics die gegeven zijn op de 3 scholen
in de gemeente Beesel.
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.

Patricia Roberts-Houba
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