
 
 
 
 

Notulen ERC evaluatiegesprek (13-05-2019) 
 
Voorzitter: Leen Monster (BC Bernisse) 
Notulist: Danny Bruin (R.B.C.Sowat) 
Tijd: 20:00 
 
Aanwezigen:  
 
Bert Passchier BC de Akkers (nu MSV) 
Eddy Meijer BBC 
Leen Monster BC Bernisse 
Danny Bruin R.B.C. Sowat 
Anton Assenberg van Eijsden R.B.C. Sowat 
  
Afwezig  
 BCRS 
 De Kriekel 
 Rockanje 
  
 

1 Opening 

1.1 Leen Monster opent de vergadering en heet iedereen welkom 
De vergadering is om 20.00 geopend door Leen Monster. 

1.2 Registratie van aanwezige en afwezige contactpersonen 
De aanwezigen zijn genoteerd en in de bovenstaande tabel weergeven.  
BCRS, De Kriekel en Rockanje hadden zich om diverse redenen afgemeld. 
 

2 Terugblik c.q. evaluatie seizoen 2018/2019 

2.1 Klachten, vragen en/of opmerkingen 
Ook dit jaar zijn er heel veel wedstrijden verschoven. 
In Poule A had Bernisse al in het begin van de competitie een geblesseerde speelster. Andere teams 
hebben ook aardig zitten schuiven met wedstrijden. Het is wederom weer goed gekomen, maar blijft 
een punt van aandacht om dit zo veel mogelijk te vermijden. 
Met het nieuwe seizoen gaan we proberen om eea beter in te plannen. 
 
Het aanleveren van de formulieren kan/moet en gaat aan komend jaar beter. 
Niet volledig of onjuist ingevulde wedstrijdformulieren worden teruggestuurd met het verzoek om 
deze alsnog volledig in te vullen. Daarna worden deze pas door de beheerder verwerkt op internet. 
Ook MOET het formulier altijd opgestuurd worden, met het mailen van de uitslag alleen wordt niet 
geaccepteerd. 
Maw geen formulier geen uitslag. 
Tot op heden heeft de beheerder de uitslag van 1 wedstrijd nooit binnen gehad en twee formulieren 
niet ontvangen. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Verder heeft er een incident plaatsgevonden tussen Sowat 3 – Sowat 4. 
Sowat 4 heeft geweigerd deze wedstrijd te spelen doordat er 3 invallers waren bij Sowat 3. 
Deze invallers zouden niet in sterkte vergelijkbaar zijn met de spelers die normaal in het team 
spelen. Na vele mails uitwisseling is deze wedstrijd niet gespeeld en heeft Leen Monster besloten om 
deze wedstrijd te laten eindigen in 3-3, wat ook geaccepteerd is door beide teams. 
Ook dit is elk jaar een terugkerend item, dat men te sterke invallers regelt voor de speler die 
vervangen moet worden. 
Als er zoals hier 3 invaller geregeld moet worden, regel dan niet 3 spelers met poule A niveau 
speelsterkte, maar ook iemand uit de C-poule om gemiddeld het niveau hetzelfde te houden. 
Het betrof hier een wedstrijd in de B poule. 
 
Ook hier weer het verzoek om dit wederom met de teamcaptains te bespreken. 
 
 

3 Het nieuwe seizoen 2017/2018 

3.1 Teamheffing van €30,- per team 

De teamheffing blijft €30,- per team.  
 

3.2 Bespreken van de nieuwe poule-indeling 
 A-POULE B-POULE C-POULE 
1 
 BCRS 1 BCRS 3 BCRS 4 

2 
 BCRS 2 RBC Sowat 3 BCRS 5 

3 
 Bernisse 1 BV Rockanje 1 RBC Sowat 4 

4 
 RBC Sowat 1 BV Rockanje 2 MSV 2 

5 
 RBC Sowat 2 BBC Brielle 1 BBC Brielle 2 

6 
 SV De Kriekel 1 MSV 1 BBC Brielle 3 

7 
    

8 
    

In de bovenstaande tabel is de voorlopige poule-indeling weergeven.  
 
Hierin is het het in de A-poule nog niet zeker of SV De Kriekel een team kan formeren. 
MSV 2 in de C-poule  (voorheen De Akkers) is nog een twijfelgeval.  
 
Om een betere verdeling van de poules te verkrijgen is het gedegradeerde team van Sowat toch 
ingedeeld in de A-Poule 
 
 
 



 
 
 
 

3.3 Accepteert Sowat de organisatie van het volgende seizoen? 
Sowat accepteert de organisatie van het volgende seizoen. 
 
  

3.4 Het vastleggen van afspraken 
 
3.6.1  De officiële inschrijvingen van de deelnemende verenigingen moeten binnen zijn voor 
          14 juni 2019. Inschrijving graag mailen naar beheer.erc@gmail.com 
           Graag hier ook de deelnemers van de teams aangeven. 
 
3.6.2  De ERC competitieleider stuurt de wedstrijdplanning uiterlijk op naar de ERC 
          contactpersonen uiterlijk voor 01 augustus 2019. 
           
          De planning zal compleet worden aangeleverd met de wedstrijddatums reeds ingevuld. 
          Graag bij de inschrijving vermelden op welke dag van de week het team vast wil spelen. 
 
3.6.3  De ERC contactpersonen sturen deze wedstrijdplanning terug naar de competitie 
          leider en de websitebeheerder uiterlijk voor 01 september 2019.  
           
          De ERC contactpersonen kunnen tussen 01 augustus en 01 september onderling evt. datums, 
          in goed overleg, verschuiven. Dit moet wel teruggekoppeld worden naar 
          beheer.erc@gmail.com . Hierna staat het programma vast en worden de datums op de website               
          gezet.  
 
3.6.4  De Teamheffing bijdrage zoals vermeld in punt 3.1 dient aan de competitieleider 
          overgemaakt te worden voor 1 december 2019. 
          Tzt zal er een email verzonden worden met alle gegevens. 
 
3.6.5  De factuur van de ERC website dient door de wedstrijdleider overgemaakt te worden 
          aan de penningmeester van BCRS voor 31 december 2019. 
 
 

3.5 De organisatie van het volgende seizoen? 
SV De Kriekel is voor 2020/2021 de organiserende vereniging. 
 

4 Rondvraag 
Bert Passchier meldt dat de badminton vereniging de Akkers niet meer bestaat, en dat dit nu MSV 
Spijkenisse heet. Het zou kunnen zijn dat er wedstrijden in sporthal Den Oert worden gespeeld. 
Bert komt hier nog op terug. 
 
Anton heeft opgevangen dat BCRS evt wedstrijden op een zaterdag gaan inplannen. 
Beheer zal een mail naar BCRS sturen en vragen om opheldering. 

5 Afsluiting 
De vergadering is om 21:30 gesloten door Leen Monster.  
 


