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WOENSDAGAVOND:        September 2010 
 
JEUGD     van 8 tot 18 jaar :    18:15 - 20:30 
SENIOREN vanaf 16 jaar :    20:15 - 22:15 
 
Adres: 
Arubastraat 6, Alkmaar- Noord 
Naast Dalton College 
Telefoon sporthal: 072-5611200/5489306 

 

 



 

Van de voorzitter................ 
 
Het nieuwe seizoen is weer in volle gang. Het hele bestuur heeft er weer zin in. Er zijn wel 
weer wat mutaties in het bestuur. Nieuwsgierig? Kom dan woensdag 22 september naar de 
Algemene Ledenvergadering. Deze is er niet alleen om de financiële situatie en de 
bestuurlijke veranderingen van de club aan te horen. Wij willen ook graag jouw mening 
weten. Wat verlang je van de club? Wat vind je leuk? Een beetje discussie mag best, want het 
is ook jouw club. Het begint om 20:00 uur en een kopje koffie of thee staat klaar! 
 
Veel plannen dus weer voor het komende seizoen. We gaan er weer met veel plezier mee aan 
de gang. Oh ja, vergeet ook niet ons Victorietoernooi op 9 oktober. Badmintonplezier voor 
jong en oud. Verderop in de Nieuwsflash staat meer informatie hierover. 
 
Vanaf dit seizoen speelt de jeugd wat langer door. Vriendelijk verzoek aan de senioren om 
niet voor 20:15 het speelveld te betreden. Van 20:15 tot 20:30 zullen er nog wat jeugdleden 
blijven om samen met de senioren te spelen. 
 
Veel badmintonplezier dit seizoen! 
  
 
Met sportieve groet, 
 
Wim van der Vlugt 
voorzitter@flashdemare.nl 
 
 
 
 
 

 
VAN DER VLUGT  
BELASTING EN ADMINISTRATIE 
 
VOOR ALLE BELASTINGZAKEN  
EN BEDRIJFSADMINISTRATIE 
 
Particuliere aangifte vanaf € 45,-   
  
Voor meer informatie en tarieven: 
Kijk op www.wvandervlugt.nl 
of bel: 072-8442545 of 06-12084906 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
Uitnodiging Victorie Toernooi 
 
9 oktober 2010 zal het Victorie Toernooi worden gehouden. Het gaat hierbij om een Open 
Badmintontoernooi bedoeld voor mensen uit Alkmaar en omgeving. Afgelopen jaar was de 
primeur van dit toernooi. Dit jaar is dit toernooi uitgebreider. Naast jeugd kunnen ook 
volwassenen meedoen.  
 
Tijdstip: 9 oktober 13.45 uur  
Lokatie: Sporthal Alkmaar Noord 
Inschrijfgeld: 6 euro per persoon 
Spelsoort: Herendubbel of Damesdubbel 
Speelsterktes: recreatief of gevorderd 
 
Binnenkort zullen ook mensen van andere verenigingen worden uitgenodigd. Omdat we  
leden van Flash de kans willen geven om mee te doen nodigen wij jullie als eerste uit. 
 
Inschrijven doe je door een email te sturen naar: victorie@flashdemare.nl 
 
Met daarin de volgende gegevens: 

• Naam: 
• Naam dubbelpartner: 
• Speelsoort : Herendubbel / Damesdubbel 
• Speelsterkte: recreatief / gevorderd 

 
Bezoek onze website: www.flashdemare.nl voor de actuele details. 
 

 
Genomineerd voor de NS Publieksprijs: 
 
       Simone van der Vlugt 
      Op klaarlichte dag 
Stem op Simone via www.nspublieksprijs.nl 



 
 
Steun Flash en stel prijsjes beschikbaar voor het Victorie Toernooi  
 
Net zoals afgelopen jaar zijn we op zoek naar sponsors of mensen die onze club willen 
steunen door het beschikbaar stellen van leuke prijzen. Dus kijk eens in je kasten of op zolder. 
Ligt er nog iets knaps bij dat je toch niet gebruikt? 
 
Voor de jeugd willen we een prijzentafel opbouwen. 
Door middel van een tombola willen we een zakcentje verdienen voor toekomstige 
activiteiten. 

 
Wil je meehelpen op de dag zelf? 
 
We zoeken vrijwilligers voor de volgende taken: 
 

• Versieren van de zaal in het kader van Alkmaars Ontzet 
• Ontvangst en inschrijven van deelnemers 
• Verkoop van lootjes voor de tombola 
• Inrichten en bemannen/bevrouwen van de tombola tafel 
• Het verzamelen van scorebriefjes 
• Het invoeren van scores in de computer 
• Het inkopen van leuke prijzen 
• EHBO  

 
Heb je interesse om te helpen neem dan contact op met Sander, Joke, Hans 
of Wim, of mail naar info@flashdemare.nl 
 
 
 

Heren en Dameskapsalon  FIGARO  
 

Knippen zonder afspraak. 
Geesterweg 16  
1815CS Alkmaar 
072-5112538 

 



Van de zijlijn 
 
Vieren we het 50 jarig bestaan weer als bondsvereniging? 
 
Als goed bestuurder moet je vooruit kijken en plannen maken. Niet alleen voor het komende 
kwartaal of het komende jaar maar je moet ook verder vooruit durven kijken. 
Het is dan wel makkelijk en verleidelijk om je neer te leggen bij obstakels die er zijn en dan 
met een zucht alles maar bij het oude te laten.  
De vereniging kabbelt verder zoals het al jaren is gegaan en niemand is er echt ontevreden 
over maar het "wij gevoel" en de prestatiedrang ontbreekt, het badminton is meer een 
sportieve sleur dan een uitdaging. Elke week trouw het shuttletje slaan jaar in jaar uit, het 
voelt best goed net als de oude vertrouwde bank waar je al jaren op zit.  
Totdat je eens gaat kijken naar een andere bank en dan blijkt dat nieuw ook best lekker zit en 
dat een mooie kleur voldoening geeft. Dan wil je toch ook een nieuwe bank, enne... gordijnen 
etc. etc. 
 
Van het een komt het ander, zo gaat dat ook bij de club. Nu het bestuur zijn nek heeft 
uitgestoken voor de BBO competitie, kijken we uit naar het seizoen 2010/2011. Misschien 
een team erbij?  Ook is er ook weer een eigen clubkampioenschap geregeld, wat een leuke 
afsluiter van het seizoen is. 
 
Het jaar erna 2011/2012 wil de jeugdcommissie voorzichtig proberen om aan te sluiten bij de 
bondscompetitie want .......... in december 2012 bestaat Flash 50 jaar! 
De eerste stap op weg naar goede teams is gezet. Bij de bond speel je in leeftijdsgroepen en 
vanaf dit seizoen traint de jeugd in twee groepen. Van 18.15 tot 19.30 spelen de jongere 
jeugdleden en van 19.15 tot 20.30 spelen de oudere jeugdleden. 
De trainingen kunnen dan beter worden aangepast aan leeftijd en mogelijkheden binnen de 
groep. 
Het lijkt misschien wat voorbarig om er nu al mee bezig te zijn maar als we mee willen doen 
aan de competitie van september 2011 moeten we dat voor 1 april (geen grap) aanmelden. 
Dat is bij het uitrijken van deze Nieuwsflash over  ruim 6 maanden. 
 
Om nog even terug te komen op de BBO-competitie er hebben zich al twee nieuwe dames 
aangemeld voor een tweede team dus heren blijf niet achter en meld je ook aan voor de BBO-
competitie. Mildo (info@flashdemare.nl) kan u meer vertellen. en wie weet bevalt het zo goed 
dat we in ons jubileumjaar van 2012/2013 niet alleen met een jeugdteam maar ook met de 
senioren weer voor het echie gaan. 
 
 

 



  
De Grote Clubactie in een nieuw jasje! 
 
Dit jaar doet Flash weer mee met de Grote Clubactie. 
We hopen dat u ons steunt door loten te kopen en door de kinderen te helpen om loten te 
verkopen. 
Om de trainingen beter en leuker te maken, willen de jeugdtrainers graag extra materialen 
kopen. Kwaliteitsmaterialen die de jeugd stimuleert om meer te bewegen en het plezier tijdens 
de trainingen te vergroten. 
Dat kost een paar centen! 
 
Eenvoudig is het dan om de contributie flink te verhogen maar dat willen we niet. 
Gelukkig hebben twee dames van de senioren zich bereid verklaard om te helpen, daardoor 
kan ook onze vereniging weer meedoen aan de Grote Clubactie.  
De loten worden verkocht via automatische incasso. Aan de deur wordt de naam met het adres 
van de koper ingevuld en het aantal loten met bankrekeningnummer. 
Dit komt in de speciale boekjes die de kinderen hiervoor meekrijgen. 
U als koper krijgt een aantal kortingsbonnen en natuurlijk maakt u kans op mooie prijzen. 
 
De boekjes worden weer ingeleverd en dan zorgen Marga en Martie voor de verdere 
afhandeling. 
Het geld wordt automatisch van de rekening afgeschreven en op het bankafschrift staan de lot 
nummers. En wie weet is een van onze clubleden degene die met 100.000 euro verblijd wordt. 
Op 25 november is de trekking. 
 
De opbrengst van de loten is voor 80% voor de club. Met dat geld kunnen we leuke dingen 
kopen en natuurlijk worden ook de seniorentrainingen aantrekkelijker als er meer 
professioneel trainingsmateriaal is. 
 

Koop loten of help loten verkopen doe het voor Flash! 
 
 

   



Contributie 2010-2011  

De laatste 2 seizoenen hebben we de contributie bij Flash gelijk kunnen houden. De zaalhuur 
wordt jaarlijks wel verhoogt met 2 a 3%. Komend seizoen willen we de speeltijden voor 
zowel de jeugd als volwassenen met 15 minuten uitbreiden. Vooral gedurende magere tijden 
probeert de vereniging de contributie laag te houden. Jaarlijks betalen een aantal leden de 
contributie later dan gewenst. Dit leidt dan onnodig tot extra inspanningen om deze 
contributie toch binnen te krijgen.  

Daarom komt het bestuur met het volgende voorstel: De contributie voor bestaande leden 
blijft gelijk. Wanneer men echter betaalt na 1 oktober 2010 zal er 10 euro administratiekosten 
in rekening gebracht worden. Nieuwe leden betalen standaard deze 10 euro administratie-
kosten als inschrijfgeld. Formeel zal dit voorstel tijdens de Algemene Leden Vergadering 
bekrachtigd worden wanneer een meerderheid van de leden het eens is met deze aanpassing. 
Eventuele reacties over dit voorstel zien we met belangstelling tegemoet. 
penningmeester@flashdemare.nl 

 

AGENDA 
 
 
1   september 2010 Allen Eerste speeldag van het nieuwe seizoen  
22 september 2010 Allen Algemene Leden Vergadering  
9 oktober 2010 Allen Victorie toernooi  
27 oktober 2010 Jeugd Herfstvakantie, jeugd speelt niet  
22 december 2010 Jeugd Kerstvakantie, jeugd speelt niet   
29 december 2010 Allen Zaal dicht  
16 februari 2011 Jeugd Geen badminton i.v.m. open dag Dalton  
16 februari 2011 Senioren Zaal open om 20:30 uur  
23 februari 2011 Jeugd Voorjaarsvakantie, jeugd speelt niet  
4 mei 2011 Jeugd Meivakantie, jeugd speelt niet  
11 mei 2011 Allen Laatst speelavond  
 
 
 
 

 
 
 



Bestuur Flash de Mare: (tot de ALV van 22-9-2010) 
 
Voorzitter:    Penningmeester:            Secretaris: 
Wim van der Vlugt  Mildo Buitendijk            Robbert Biegstraaten 
Grevelingen 31  Aletta Jacobsstraat 37             Havikweg 28 
1826 AM Alkmaar  1827 MK Alkmaar            1827 JX Alkmaar 
06-12084906   072-5645654             06-55718775 
voorzitter@flashdemare.nl penningmeester@flashdemare.nl     secretaris@flashdemare.nl 
 
Public Relations:  Jeugd: 
Hans Schulze   Sander Mantel 
Bergerweg 81   Rijperwaard 225 
1816 BP Alkmaar  1824 JT Alkmaar 
072-5115749   072-5120311 
pr@flashdemare.nl  jeugd@flashdemare.nl 
 
 
Ledenadministratie:   
De ledenadministratie en de website wordt verzorgt door Mildo  
Buitendijk (zie gegevens hierboven) 
ledenadministratie@flashdemare.nl 
 
Jeugdcommissie: 
Sander Mantel   
Frans Steffens    jeugd@flashdemare.nl 
Joke Groenewoud 
Richard Wetzel 
 
 
Activiteitencommissie:  activiteiten@flashdemare.nl 
Robbert Biegstraaten 
Hans Schulze 
 
 
 
 
Voor meer informatie over FLASH DE MARE kijk je op onze website: 
 

www.flashdemare.nl 
 
 
of mail je naar  info@flashdemare.nl 


