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Voorwoord  

 

Beste Pupke-leden, ouders/verzorgers en andere belangstellenden, 

 

Ook dit jaar ontvangen jullie weer het nieuwe clubblad. Hierin staat algemene informatie en alle data 

die van belang zijn. Evenals voorgaande jaren is het een streven om voorafgaand aan de competitie 

een totaalbeeld van de vereniging te geven inclusief het competitieschema.  

Afgelopen seizoen hebben we afscheid genomen van onze voorzitter, Jos Schreurs. Na jarenlang de 

voorzittershamer te hebben gehanteerd, heeft Jos kenbaar gemaakt te stoppen als voorzitter van  

’t Pupke. Jos, dankjewel voor alles wat jij voor de club hebt gedaan! Het bestuur heeft Jos op een 

passende manier bedankt voor zijn verdienste. Het bestuur hoopt op de algemene ledenvergadering 

de beoogde opvolg(st)er voor te dragen. Tot dat moment zal ondergetekende waarnemend voorzitter 

zijn.   

Ook het nieuwe seizoen nemen Ronald en Deveny de trainingen voor hun rekening, waarbij voor de 

eerste trainingsgroep ondersteuning is van enkele spelers. Al een aantal jaren maken we gebruik van 

sporthal “De Kruisweide”. Hier voelen wij ons goed thuis en kunnen we lekker badmintonnen. De 

samenwerking met “De Kruisweide Horeca” is goed. Graag danken we Annemie en Paul hartelijk voor 

de gastvrije ontvangst en goede verzorging. 

Het bestuur zal ook dit jaar allerlei initiatieven ontplooien om nieuwe leden te werven. Naast het 

winterabonnement, hopen we zodoende een aantal nieuwe badmintonners te kunnen interesseren 

voor de sport. In de gemeente Horst a/d Maas lopen diverse initiatieven om de sport onder de 

aandacht te brengen en/of de verenigingen met elkaar te laten samenwerken. Uiteraard zullen we 

deze initiatieven nauwgezet volgen en kijken waar we een bijdrage kunnen leveren, dit alles met het 

doel van de vereniging voor ogen. 

Een voor veel sportverenigingen zichtbare ontwikkeling laat zien dat het ledenaantal dalende is. Dit 

jaar is dat vooral zichtbaar bij de jeugd. Dit is zeker een aandachtspunt voor het bestuur. Er zal 

gekeken moeten worden of er mogelijkheden zijn om het ledenaantal op peil te houden. Daarvoor 

hebben we wel ieders hulp en inspanning nodig. Bij dezen zou ik een oproep willen doen aan diegene 

(leden, ouders/verzorgers) die mogelijk ook een steentje willen bijdragen, zich te melden bij één van 

de bestuursleden. Alle hulp is nog steeds van harte welkom. 

Graag wil ik alle actieve leden, begeleiders en vrijwilligers bedanken, die in welke vorm dan ook een 

bijdrage aan onze club hebben geleverd, in het bijzonder onze trainster Deveny en trainer Ronald. 

Een bijzonder woord van dank aan alle adverteerders/sponsors, mede door hun financiële 

ondersteuning kunnen we onze club draaiende houden. 

Tot slot wens ik iedereen een sportief en succesvol seizoen toe! 

 

 

Patrick Berkelmans 

 

Voorzitter ad interim B.C. ’t Pupke
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Verenigingsnieuws 

 

Voorzitter ad 

interim 

Patrick Berkelmans 06-12831612 patrickberkelmans@gmail.com 

Secretaris Gina Stegmeijer 06-45312751 Secretariaat-

BCPupke@outlook.com  

Penningmeester Fred Janssen 077-467 3639 fredjanssenhees@gmail.com 

Bestuurslid Hettie Wismans 077-467 3720 wisma205@planet.nl 

Trainster Deveny van den 

Hoed 

06-12812283 deveny-vd-hoed@live.nl 

Trainer Ronald Heemskerk 06- 4624 

3564 

ronald.heemskerk@oce.com  

Toernooicommissie 

senioren 

Pieter Baeten 077-467 3143 p.baeten@hccnet.nl 

 Ronald Groothuijse 077-467 2763 rgroothuijse@kpnmail.nl 

Shuttlebeheer Ronald Heemskerk 06- 4624 

3564 

ronald.heemskerk@oce.com  

Bondscompetitie Patrick Berkelmans 06-12831612 patrickberkelmans@gmail.com 

Streekcompetitie Hettie Wismans 077-467 3720 wisma205@planet.nl 

Feestcommissie Patrick Berkelmans 06-12831612 patrickberkelmans@gmail.com 

 Justin Hermkens 077-8502069 justinhermkens@hotmail.com 

 Daisy van Leeuwen 06-22688086 daisyremmers@hotmail.com 

 Lisa Huijs  06-12366334 lisahuijs@hotmail.com 

Fietscommissie Koos Nellen 077-467 2714 pietenkoos@live.nl 

 Annemie 

Ummenthun 

077-467 4145 wielummenthun@home.nl 

Klökske, 

correspondentie 

Gina Stegmeijer 06-45312751 Secretariaat-

BCPupke@outlook.com 

 

Clubnieuws 

Naast de uitvoerige informatie in dit clubblad, heeft de club ook een nieuwsrubriek in 

weekblad ’t Klökske. Dit nieuws is ook terug te vinden op  www.pupke.nl . Wil je iets weten, 

raadpleeg dan het clubblad of kijk voor de meest actuele informatie op de pupkesite of in 

het ’t Klökske.  

Het wedstrijdverslag zo spoedig mogelijk na de wedstrijd mailen. Wil je zelf iets kwijt aan 

nieuws, lever je info uiterlijk op zondagavond in bij het 

secretariaat: 

secretariaat-BCPupke@outlook.com 

 

 Sporthal 

De trainingen en de thuiswedstrijden vinden allemaal plaats in de sporthal Kruisweide, 

Markt 28, 5975 AN Sevenum tel. 077 4670901. E-mail: kruisweidehoreca@kpnmail.nl  M.: 

Paul Smedts 06 36490212 of Annemie Smedts 06 40280536  

 

mailto:Secretariaat-BCPupke@outlook.com
mailto:Secretariaat-BCPupke@outlook.com
mailto:ronald.heemskerk@oce.com
mailto:ronald.heemskerk@oce.com
mailto:Secretariaat-BCPupke@outlook.com
mailto:Secretariaat-BCPupke@outlook.com
mailto:secretariaat-BCPupke@outlook.com
mailto:kruisweidehoreca@kpnmail.nl
http://www.facebook.com/zusenzomer
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SponsorKliks 

 

Ga je binnenkort nog iets online bestellen??? 

Hooo...stop....lees dan eerst hier verder want.....bestel dan 

via Sponsorkliks https://www.sponsorkliks.com/ ! Het kost 

je 1 extra klik, maar je sponsort daarmee onze vereniging!!  

Sponsorkliks wat is dat??  

BC 't Pupke is sinds kort aangesloten bji “SPONSORKLIKS”. 

Sponsorkliks laat leden en supporters gratis je favoriet club 

sponsoren. Het is een soort “portaal” waar vanuit je verder 

gaat naar je webwinkel. Je hoef alleen nog de vereniging te 

kiezen die je wilt sponsoren. Dat is natuurlijk ’t Pupke !!  
 
Hoe werkt het?  

Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl 

wordt gedaan. 75% van deze commissie storten zij op de bankrekening van jouw 

sponsordoel. Of u nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via 

SponsorKliks.nl naar de site van Bol.com, jij betaalt hetzelfde. Alleen als je via sponsorkliks 

bestelt keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert jouw sponsordoel hier direct van! 

Dus… de volgende keer als je gaat webshoppen, eerst naar sponsorkliks.com!! Het kost je 

zelf niks dan 1 klik en sponsort meteen onze vereniging!!  

 

DOEN !  Ga naar https://www.sponsorkliks.com/ 
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Contributie seizoen 2019-2020 

Senioren (vanaf 17 jaar)     € 140,00 per jaar 

Jeugdleden (12 t/m 16 jaar)    € 130,00 per jaar 

Jeugdleden t/m 11 jaar    € 110,00 per jaar 

 

Competitie- en reiskostentoeslag: 

Voor leden die deelnemen aan de NBB competitie geldt een toeslag van € 45,00. 

Voor de reiskosten uitwedstrijden NBB competitie geldt een toeslag van € 10,00. 

 

Spelregels met betrekking tot de contributie: 

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 

Bij aanmelding wordt € 5,- inschrijfgeld in rekening gebracht. 

Ieder nieuw lid ontvangt een clubshirt. De eigen bijdrage van 15,- wordt bij aanmelding in 

rekening gebracht. Bij aanmelding tijdens het seizoen geldt de contributie naar rato. 

De club kent ook een familiekorting. Het 4e en jongste lid uit een gezin krijgt 25 % korting 

per jaar. Vanaf het 5e en jongste lid uit een gezin geldt een korting van 50% per jaar.  

Men dient de contributie binnen drie weken over te maken.  

Ons bankrekeningnummer is: NL69RABO 01472.19.884  

Ingeval van langdurige afwezigheid, bijv. door ziekte of blessure kan, in overleg met het 

bestuur, een reductie worden verleend. De reductie wordt niet automatisch verleend, men 

dient er zelf om te vragen. 

 

Verzekering 

Voor onze speeluren heeft de club een Sport-ongevallenverzekering afgesloten. 

 

Opzegging lidmaatschap 

Indien je het lidmaatschap wilt beëindigen, dien je dit uiterlijk 1 juni schriftelijk bij de 

secretaris kenbaar te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

10 

 

Speeltijden                
 

 

Het badmintonseizoen loopt van half augustus tot eind juni. 

We spelen op dinsdagavond en zondagmorgen. 

De training/speeltijden zijn op dinsdag van 18.30 tot 22.30 uur.  

Op zondag variëren de speeltijden (tussen 9.30- 13.00 uur)  en worden competities en 

toernooien gespeeld. 

De invulling van de zondag met de daarbij behorende activiteiten en speeltijden worden 

elke week bekend gemaakt in ’t Klökske en op de website. Iedere competitiespeler krijgt 

voor aanvang van de competitie een schema uitgereikt met de speeltijden, dit schema 

wordt ook vermeld op de website. Let op: de uitwedstrijden kunnen ook op een andere 

speeldag dan de zondag zijn! 

 

Dinsdag 

 

jeugd 

De dinsdagavond is de clubavond van B.C. ‘t Pupke.  

Er wordt dan in 2 groepen getraind en recreatief gespeeld 

• dinsdag: 18.30 tot 19.30 uur door Deveny van den Hoed met de hulptrainers Remco 

Snel en Luca Geelen. Twee weken in de maand zal Ronald een training geven voor Pupke 3 

van 19.00 tot 19.30 uur. (tm januari)  

• dinsdag: 19.30 tot 21.00 uur door Ronald Heemskerk 

De trainingen voor het gehele seizoen staan onder technische begeleiding van Ronald 

Heemskerk. Ben je verhinderd meld je dan af bij Deveny (06-12812283), of Ronald (06-

4624 3564). Tijdens de schoolvakanties zijn er geen trainingen. 

 

senioren 

Op dinsdagavond bestaat de mogelijkheid voor de seniorleden en/of oudere jeugd om te 

trainen van 21.00 uur tot 21.30 uur op baan 6 en 7. Dit gebeurt in de maanden november, 

december en januari. Van tevoren aanmelden bij Ronald. Bij voldoende aanmelding vindt 

het doorgang (min. 4 personen) zie actueel nieuws in ‘t Klökske of op de pupkesite. 

Ronald zal deze training verzorgen. Wil je hieraan deelnemen dan graag ook om 21.00 uur 

aanwezig op een van deze banen. 

Het vrijspelen voor de recreanten is op dinsdagavond van 20.30 tot 22.30 uur.  

Vrij spelen van 20.30 tot 21.00 uur op banen: 5, 6 en 7 

Vrij spelen van 21.00 uur tot 22.30 uur op banen: 4, 5, 6 en 7. 

 

Er wordt gebruik gemaakt van een ophangbord. Met behulp van labels waarop de naam van 

de speler / ster staan vermeld kan men een speeltijd en speelveld op het bord reserveren. 

Ieder speelblok duurt 10 minuten waarna men opnieuw een baan moet reserveren. Soms 

kan men direct doorspelen, soms volgt een pauze van 10 minuten. De tijd zal worden 

bijgehouden middels een speelklok. Wanneer iemand met een beginnende speler / ster in 

het veld staat, geef haar of hem (indien nodig) aanwijzingen.  
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Spel-informatie 
 

Beknopte spelregels badminton. 

 

Wat heb je nodig? 

1.    Racket 

Ten eerste heb je natuurlijk een badmintonracket nodig. Laat je adviseren door een trainer, 

ervaren spelers of een winkelier wat betreft bespanning, gripdikte, prijs en merk. 

 

2.    Sportkleren 

Om te kunnen badmintonnen heb je eigenlijk alleen een trainingspak nodig met daaronder 

een t-shirt en een short. Wanneer je warm gespeeld bent, dan kun je je trainingspak uit 

doen. Schoenen dienen licht en veerkrachtig te zijn met goede steun en een goed profiel. 

 

3.    Shuttles 

Tenslotte heb je een shuttle nodig. Er zijn nylon shuttles voor beginners en veren shuttles 

voor gevorderden. Meestal heeft de vereniging shuttles waar je gebruik van kunt maken. 

 

Speelveld 

Het veld is 13,40 meter lang en 6,10 meter breed. Het net moet bij de palen 155 cm hoog 

zijn. 

 

 
Spelsoorten 

Badminton kent vijf spelsoorten: 

mannenenkelspel (HE) 

vrouwenenkelspel (DE) 

mannendubbelspel (MD) 

vrouwendubbelspel (DD) 

gemengd dubbelspel (MD). 

 

Toss 

Voordat een spel begint is er een loting (toss). Wie deze toss wint mag een keuze maken uit 

de volgende mogelijkheden: 

-  eerst serveren of eerst de service ontvangen, of: 

-  het spel beginnen aan de ene kant dan wel aan de andere kant.  

De tegenpartij kiest uit de overgebleven mogelijkheden. Dus indien bijvoorbeeld de winnaar 

van de toss er voor kiest om eerst te serveren, dan is de verliezer van de toss de eerste 

ontvanger en kiest deze dus de kant van het veld waarop hij/zij begint. 

Service algemeen 

De service is heel belangrijk in badminton.  

Een service is goed als: 

_        deze onderhands geslagen wordt (zie tekening onder); 

_        deze diagonaal in het juiste speelvak wordt gespeeld (zie tekening boven); 

_        de serveerder niet op of tegen de lijnen staat; 

_        de serveerder met beide voeten op de grond staat. 

 

Onderhands: wanneer het gehele blad van het racket duidelijk zichtbaar beneden de gehele 

hand van de speler is en de shuttle benden het middel geraakt wordt.  
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Telling 

- Er wordt gespeeld tot 21 punten  

- Er kan zowel op de eigen service worden gescoord, als op de service van de tegenstander  

- Een game moet met minimaal 2 punten verschil worden gewonnen  

- Bij 29-29 hoeft nog maar één punt te worden gescoord. Het 30e punt is dan het winnende 

punt. 

 

Wisselen van speelhelft 

- Er wordt na elke game van speelhelft gewisseld  

- Er wordt in de 3e game bij 11 van speelhelft gewisseld  

- Als men vergeet te wisselen moet dit alsnog gebeuren zodra het wordt gemerkt. De stand 

blijft dan wel zoals die op dat moment is  

 

Enkelspel 

- In het enkelspel is verder de enige verandering dat er gescoord kan worden op de service 

van de tegenstander  

- Als een speler scoort op de service van zijn tegenstander krijgt hij een punt en gaat ook 

de service over  

 

Dubbelspel 

- Er is geen tweede serveerder meer, de service gaat direct over zodra een rally wordt 

verloren  

- Er wordt altijd van rechts geserveerd als de serverende partij 0 of een even aantal punten 

heeft  

- Er wordt altijd van links geserveerd als de serverende partij een oneven aantal punten 

heeft  

- Er wordt alleen van serveervak gewisseld als er een punt op de eigen service wordt 

gescoord  

- Er wordt niet van serveervak gewisseld als er een punt op de service van de tegenstander 

wordt gescoord  

 

Opstellingsvergissingen  

- Er wordt geen let gespeeld als een speler bij het serveren of ontvangen in het verkeerde 

vak staat. In alle gevallen wordt gewoon door gespeeld  

- De bij een opstellingsvergissing behaalde punten tellen gewoon mee  

 

Ononderbroken spel, wangedrag en straffen  

- Tijdens een game is er bij 11 punten een pauze van 1 minuut. Spelers mogen dan naar 

hun coach en mogen worden gecoacht. De coach mag niet op de baan komen  

- Na afloop van elke game is er een pauze van 2 minuten. Spelers mogen in die tijd worden 

gecoacht en de coaches mogen op de baan komen  

- Buiten die pauzes om mag er niet meer worden onderbroken om bijv. te drinken of om 

zich af te drogen 

 

De officiële spelregels bevatten alle regels van het badmintonspel! Deze zijn na te lezen op 

de site bij de NBB (www.badminton.nl) onder het hoofdstuk reglementen.  
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Jaarkalender     
 

Hieronder het overzicht van onze activiteiten voor het seizoen 2018/2019. Het betreft hier 

de activiteiten die al vast staan, eventueel kunnen gedurende het seizoen nog extra 

activiteiten worden toegevoegd. Noteer deze data alvast op je eigen kalender. 

 

Kruisweide-openingstoernooi 1 september 

Start competitie   8 september  

Sponsortoernooi   8 oktober 

Kruisweide Kersttoernooi  22 december van 11.00-14.00 uur 

Feestavond    januari  

Joekstoernooi    18 februari 

Clubkampioenschappen   1 maart van 10.00- 13.00 uur 

Jaarvergadering    10 maart 

Vriendjes/vriendinnetjestoernooi 17 maart 

Uitwisseling badmintonclubs 24 maart   

Streekcompetitietoernooi   april in Maasbracht  

Laatste dinsdagtraining jeugd 30 juni   

Slotactiviteit    7 juli (senioren) 

 
Jaarvergadering 2020 op 10 maart om 20.00 uur in sporthal 
 

 
 

 

Schoolvakanties: 

Herfstvakantie:  14 okt. tot 21 okt.   

Kerstvakantie:  21 dec. tot  6 jan.  

Voorjaarsvakantie:  22 februari tot 2 maart  

Meivakantie:   25 apr. tot 11 mei  

Zomervakantie: 11 juli tot 24 aug. 

 

 

Tijdens de zomervakantie en kermisdinsdag is de Kruisweide gesloten.  

In de schoolvakanties zijn er geen trainingen, wel bestaat de mogelijkheid tot vrijspelen 

voor de oudere jeugd en senioren van 20.00 – 22.30 uur. 
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Trainingen 

 

tip 1: Warming-up 

Leden die deelnemen aan de training weten hoe belangrijk een warming -up is. Voor onze 

recreantleden zullen we enige wenken t.a.v. de warming-up én cooling-down geven. 

Een warming-up is het uitvoeren van een aantal oefeningen, waardoor het lichaam 

langzaam van een niveau in rust naar een niveau waarop trainings-of wedstrijdarbeid kan 

worden verricht, wordt gebracht. 

Een goede warming-up zit voornamelijk in het feit van de geleidelijke opbouw. Om dit te 

kunnen doen heb je tijd nodig (verantwoord is ca. 20 minuten), de onderstaande 

oefeningen duren ca. 10 minuten. 

•  Dribbelen: rustige looppas, kleine passen, voeten goed afwikkelen, armen 

ontspannen meebewegen. 

•  Beide armen zwaaien (molenwiek): rustige, looppas, armen ontspannen zwaaien, 

zowel voor- als achteruit zwaaien. 

•  Huppelen: ontspannen huppelen, voeten goed afwikkelen, armen ontspannen 

meebewegen. 

•  Zijwaartse aansluitpassen: zijwaarts huppelen en de voeten steeds aansluiten, 

knieën buigen, bovenlichaam rechtop, armen ontspannen meebewegen. 

•  Achter-en voorwaarts lopen: rustige looppas, 6 passen voorwaarts lopen en dan 3 

passen   

 achterwaarts, voeten goed afwikkelen. 

•  Sprinten: rustige looppas, 4 passen aanzetten en vervolgens weer terug naar rustige 

looppas, bij versnelling duidelijk armen ter ondersteuning gebruiken. 

• Lange kuitspier: ga staan, doe met de rechtervoet een grote stap naar voren, de 

linkerhak mag niet van de vloer komen, de linkerknie blijft gestrekt, verplaats het gewicht 

van de voorste voet naar de achterste voet, de linkerhak blijft op de vloer. 

• Voorkant van het bovenbeen: ga rechtop staan bij een muur, buig uw linkerbeen, 

pak uw linkerenkel vast, trek de hiel langzaam naar uw bil, de knie wijst naar beneden, 

houd de knieën bij elkaar, houd uw bekken gekanteld en span uw buikspieren aan, houd uw 

bovenlichaam gestrekt 

• Inslaan: sla in met enige basistechnieken 

 

tip 2: Cooling- down 

Het doel van een cooling-down is het lichaam geleidelijk te laten wennen aan een lager 

niveau van stofwisseling. Ook hier is vooral het geleidelijke weer belangrijk. Niet direct gaan 

zitten, blijven bewegen en een trainingspak aan doen. De algemene werkwijze is het 

omgekeerde van de warming-up. 

Na de cooling-down gaat men in het algemeen direct douchen. Douchen is verplicht!! Zorg 

ook voor aanvulling van het vochtverlies. 

 

Blessures  

Een blessure is vervelend; zorg daarom voor geschikte badmintonschoenen (dus geen 

balletschoenen, sokken of blote voeten!!) en goede sokken.  Voorkom blessures door een 

goede warming-up, let bij de aanschaf van een racket op grip, gewicht en flexibiliteit. Neem 

bij een verstuikte enkel de tijd voor de water-of ijskoeling (minimaal 15 minuten). 
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Competitieteams 2019-2020 
 
Pupke 1 

Sam Jansen 06-48783095 samjansen16@gmail.com 

Jarno Peeten 06-27565416 jarnopeeten@hotmail.com 

Sharon Gielen 077-4673941 sharon.gielen@live.nl 

Jill Riet 077-4674081 jillvanderiet98@gmail.com 

Jeroen van Hegelsom(reserve)  077-3875922 fam.vanhegelsom@ziggo.nl 

Crit  Gielen (teamleider) 077-4673941 critgielen@hetnet.nl 

 
Pupke 2 

Remco Snel 077-4674216 remcosnel12@gmail.com 

Tomas Verstegen 077-4673408 tomasverstegen@hotmail.com  

Koen Dirckx 077-4670689 angelaenbart@ziggo.nl 

Ivo VanMaris 06-48281138 Ivo.vanmaris02@gmail.com 

Li-An Hoenjet 077-4674771 lzhoenjet@hotmail.com 

Tessa  Verstegen 077-4673132 tessaverstegen@hotmail.com 

Jeroen van Hegelsom(reserve)  077-3875922 fam.vanhegelsom@ziggo.nl 

 

Pupke 3 

Simeon Jansen 077-4674482 
Jacqueline@beusmans-
jansen.nl 

Niels Boumans 077-4678256 weboumans@gmail.com 

Rachel Philipsen 077-4670441 rjj-philipsen@home.nl 

Femke Wismans 077-3542143 martijnwismans@home.nl 

Anna Bongaerts 077-4672953 wendyenhenri@hotmail.com 

Paulien  Beeker 077- 4674028 paulien.beeker@hotmail.com 

 
 
 

mailto:samjansen16@gmail.com
mailto:jarnopeeten@hotmail.com
mailto:sharon.gielen@live.nl
mailto:jillvanderiet98@gmail.com
mailto:fam.vanhegelsom@ziggo.nl
mailto:critgielen@hetnet.nl
mailto:remcosnel12@gmail.com
mailto:tomasverstegen@hotmail.com
mailto:angelaenbart@ziggo.nl
mailto:lzhoenjet@hotmail.com
mailto:fam.vanhegelsom@ziggo.nl
mailto:Jacqueline@beusmans-jansen.nl
mailto:Jacqueline@beusmans-jansen.nl
mailto:weboumans@gmail.com
mailto:rjj-philipsen@home.nl
mailto:wendyenhenri@hotmail.com
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Competitie 2019-2020 
 

8-sep   Begintijd 

BC 't Pupke 1 BV Reeshof 8 9.30 uur 

BC 't Pupke 2 BC Weert '67 7 9.30 uur 

BC 't Pupke 3 Maasdroppers 9.30 uur 

 

15-sep   Begintijd 

BC De 

Zwaluwen 8 

BC 't Pupke 1 9.30 uur 

BCM'80 1 BC 't Pupke 2 9.00 uur 

 

19-sep   Begintijd 

BC 't Veertje 4 BC 't Pupke 1 19.30 u 

 

22-sep   Begintijd 

BC Eersel 1 BC 't Pupke 2 9.30 uur 

 

25-sep   Begintijd 

BC 

Grubbenvorst 

BC 't Pupke 3 19.00 

uur 

 

29-sep   Begintijd 

BC 't Pupke 2 BC Keep Fit 2 9.30 uur 

BC 't Pupke 3 BC Linne 1 9.30 uur 

 

6-okt   Begintijd 

BC Veghel 

'67 7 

BC 't Pupke 1 13.00 u 

BC Rally 2 BC 't Pupke 2 10.00 u 

 

3-nov   Begintijd 

BC 't Pupke 1 BC Weert '67 6  9.30 u 

BC 't Pupke 2 BC Scarabee 3  9.30 u 

 

4-nov   Begintijd 

BC 

Maasdroppers 

BC 't Pupke 3 18.00 

uur 

 

10-nov   Begintijd 

BC 't Pupke 1 BC Zidewinde 1 9.30 uur 

BC 't Pupke 2 KBC '67 1 9.30 uur 

BC ’t Pupke 3 Grubbenvorst 9.30 uur 

 

17-nov   Begintijd 

BV Reeshof 8 BC 't Pupke 1 9.00 uur 

BC Weert '67 7 BC 't Pupke 2 10.00 u 

 

 

 



 
20 

 

1-dec   Begintijd 

BC 't Pupke 1 BC De 

Zwaluwen 8 

9.30 uur 

BC 't Pupke 2 BCM '80 1 9.30 uur 

BC 't Pupke 3 BC Linne 1 9.30 uur 

 

8-dec   Begintijd 

BC 't Pupke 1 BC 't Veertje 

4 

9.30 uur 

BC 't Pupke 2 BC Eersel 1 9.30 uur 

BC 't Pupke 3 BC 

Maasdroppers 

9.30 uur 

 

15-dec   Begintijd 

BC Drunen 1 BC 't Pupke 1 12.30 

uur 

BC Keep Fit 2 BC 't Pupke 2 10.00 

uur 

 

22-dec   Begintijd 

BC 't Pupke 1 BC Drunen 1 9.00 uur 

 

12-jan   Begintijd 

BC 't Pupke 

1 

BC Veghel '67  

7 

9.30 uur 

BC 't Pupke 

2 

BC Rally 2 9.30 uur 

BC Linne 1 BC 't Pupke 3 9.00 uur 

 

17-jan   Begintijd 

BC 

Zidewinde 1 

BC 't Pupke 1 20.15 uur 

 

18-jan   Begintijd 

KBC '67 1 BC 't Pupke 2 9.30 uur 

 

5-febr   Begintijd 

BC 

Grubbenvorst 

BC 't Pupke 3 19.00 

uur 

 

8-feb   Begintijd 

BC Scarabee 

3 

BC 't Pupke 2 8.00 uur 

 

9-feb   Begintijd 

BC Weert 

'67  6 

BC 't Pupke 1 10.00 uur 
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Huisregels competitie   
 

Kleding: 

Iedereen draagt tijdens de wedstrijden het Pupke-shirt met de juiste donkerblauwe/ zwarte 

broek, donkerblauwe/ zwarte sokken en goede sportschoenen(geen zwarte zolen). Voor de 

dames is in plaats van een broek ook een rokje toegestaan. De clubkleding; Pupke-shirt  is 

verkrijgbaar bij Gina Stegmeijer ( secretariaat-BCPupke@outlook.com ). De kosten (€ 17,50 

per shirt) moeten contant afgerekend worden.  

  

Bondscompetitie-wedstrijdpassen: 

De spelerspassen dienen bij elke wedstrijd meegenomen te worden of er moet een kopie 

van de spelerspas in de klapper zitten. Zorg er dus zelf voor dat er een kopie van de 

spelerspas in de klapper van jouw team komt. 

 

Regels tijdens de wedstrijd: 

Zorg dat je op het aangegeven tijdstip bij de sporthal bent. Bij alle thuis- en uitwedstrijden 

betekent dit dat je 15 minuten voor de wedstrijd omgekleed in de sporthal moet staan zodat 

je nog op kunt warmen en inspelen. Dit is belangrijk! 

 

Aan het einde van de wedstrijd geef je je tegenstander een hand.  

 

Tussen de wedstrijden door mag je in het kleedlokaal om iets te drinken of te eten. Daarna 

is het de bedoeling dat je wacht op je volgende wedstrijd in de zaal en niet in 

materiaalhokken of kleedlokalen. Gebruik deze tijd om te kijken hoe je tegenstander of 

medespelers spelen. 

 

De opstelling kan ten alle tijden worden gewijzigd voor aanvang van de wedstrijd.  

Als er een team is wat bestaat uit alleen dames dan moeten de dames die als heer gaan 

spelen alle partijen van deze heer spelen. Het is niet toegestaan tussentijds te ruilen. 

Bij een gemengd team van dames en heren geldt de regel dat de dame de partijen van de 

dames spelen en de heren van de heren. Dus in dit geval mag de dame geen partij van de 

heer spelen. 

 

Na de wedstrijd maak je samen met je team een verslag voor in ‘t Klökske zodat iedereen 

die je niet heeft zien spelen kan lezen hoe de wedstrijd is verlopen en wat jullie ervaringen 

zijn. Dit kun je mailen naar secretariaat-BCPupke@outlook.com uiterlijk zondagavond. 

 

Tellen: 

Alle competitiespelers zijn verplicht om ook een aantal thuiswedstrijden te tellen. We 

proberen dit zoveel mogelijk te plannen bij je eigen team.   

 

Afmelden:  

Mocht je ziek zijn of om een andere plausibele reden niet mee kunnen doen, probeer een 

eerst zelf een vervanger te regelen binnen je eigen team. Meldt dit dan zo snel mogelijk bij 

je teamleider. Voor de bondscompetitie (Pupke 1 en 2) ook bij Patrick Berkelmans 06-

12831612 of patrickberkelmans@gmail.com Voor de streekcompetitie bij Hettie Wismans 

077 4673720 of wisma205@planet.nl  

 

Clubkampioenschappen 

Voor competitiespelers zijn de clubkampioenschappen verplicht. 

 

mailto:secretariaat-BCPupke@outlook.com
mailto:secretariaat-BCPupke@outlook.com
mailto:patrickberkelmans@gmail.com
mailto:wisma205@planet.nl
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https://www.google.com/imgres?imgurl=http://k6s3v6r4.ssl.hwcdn.net/pictures/852/852942.jpg&imgrefurl=http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/250023&docid=pj3SGxcHvhDcMM&tbnid=YknStMaH91CAKM:&vet=10ahUKEwj1mZWSssfdAhUEKuwKHRJrBL0QMwh3KDMwMw..i&w=667&h=397&bih=640&biw=1533&q=badminton&ved=0ahUKEwj1mZWSssfdAhUEKuwKHRJrBL0QMwh3KDMwMw&iact=mrc&uact=8
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Clubkampioenen 2019 
 

 

 

Tijdens de clubkampioenschappen wordt de speler van het jaar bekend gemaakt. Dit jaar 

viel deze eer te beurt aan Paulien Beeker, leuk om te zien hoe zij het afgelopen jaar heeft 

ontwikkeld. De start van het jaar was moeizaam, daarna was er alleen maar groei. Proficiat 

Paulien!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitslagen van de Clubkampioenschappen 2019 als volgt: 

 

Meisjes 1e groep: 1e Paulien, 2e Fiene en 3e Rachel.  

Jongens 1e  groep 1e Robin, 2e Simeon en 3e Niels.   

Dames senioren: 1e Jill, 2e Tessa, 3e Li-An.   

Heren Senioren: 1e Jarno, 2e Sam en 3e Jeroen.   

 

 

 

 

 

Proficiat allemaal met deze geweldige prestatie en iedereen bedankt voor zijn/haar inzet! 
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Jeugd nieuws 
 

Binnen BC ’t Pupke is een jeugdsectie ontstaan om met en voor de jeugd diverse activiteiten 

te organiseren. De jeugdsectie bestaat uit: Patrick Berkelmans (bondscompetitie) en Hettie 

Wismans (streekcompetitie). Daarnaast zijn er steeds meer jeugdleden actief betrokken bij 

de organisatie van toernooien e.d. 

 

Teams 

Het streven van de club is om voor elk team vaste begeleiding te hebben, die bij alle 

wedstrijden aanwezig is.   Bij de thuiswedstrijden is altijd iemand van de zaalleiding 

aanwezig: Patrick en/of Hettie. 

 

Jeugd regiowedstrijden 

Voor beginnende spelers worden een aantal vriendschappelijke wedstrijden geregeld met 

verenigingen uit de buurt.  

 

Streekcompetitie Noord-Limburg 

Met een aantal verenigingen uit de omgeving hebben we een regionale competitie opgezet. 

Hiervoor zijn leeftijdspoules gemaakt. De deelnemende clubs zijn: BC Shuttle, BC 

Grubbenvorst, Maasdroppers, BC Venray, BC Linne en BC ’t Pupke. Voor ’t Pupke speelt 

hierin Pupke 3. 

De competitie wordt afgesloten met een toernooi voor alle teams in april. Contactpersoon: 

Hettie Wismans 

 

Toernooien 

In de periode na de bondscompetitie (maart t/m mei) worden door diverse verenigingen 

toernooien georganiseerd. Op eigen initiatief kan hieraan deelgenomen worden. Vaak wordt 

er door organiserende verenigingen een bijdrage gevraagd in de vorm van inschrijfgeld. De 

club neemt hiervoor 50% voor zijn rekening, resterende 50% zal door deelnemers zelf 

betaald dienen te worden.  

Meer informatie  http://www.badminton.nl/limburg/toernooien  
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Seniorennieuws 
 

Interne  single competitie 

Aan het begin van het seizoen krijgt iedereen een uitnodiging voor opgave. Deze 

wedstrijden zijn bedoeld voor senioren. Er wordt gespeeld volgens het poule-systeem. Op 

sterkte wordt je ingedeeld in een aantal groepen. Elke speler ontvangt een schema met de 

datums en speeltijden. Na ongeveer 2½ maand zijn alle wedstrijden gespeeld en wordt de 

stand opgemaakt. Je kunt je dan aan- of afmelden voor de volgende ronde. De wedstrijden 

zijn dus interessant voor zowel goede als minder goede spelers, ervaren spelers en ook 

beginnelingen. De speeltijden zijn op dinsdag van 21.00 tot 22.30 uur.  

Voor vragen kun je terecht bij Ronald/Pieter. 

 

Interne  dubbel competitie 

Naast de interne enkel wedstrijden, is het ook mogelijk om mee te doen aan dubbel en/of 

mix interne wedstrijden. De commissie regelt een speelpartner voor je op basis van 

ingeschatte sterkte. Elke speler ontvangt een schema met de datums en speeltijden. 

Na ongeveer 2½ maand zijn alle wedstrijden gespeeld en wordt de stand opgemaakt. Je 

kunt je dan aan- of afmelden voor de volgende ronde. Aan het begin van de nieuwe cyclus 

wordt je aan een andere partner gekoppeld. De speeltijden zijn op dinsdag van 21.00 tot 

22.30 uur. Voor vragen kun je terecht bij Ronald/Pieter. 

 

Regiocompetitie senioren 

Aan het begin van het seizoen wordt aan leden een uitnodiging gestuurd voor opgave aan 

deze regio-competitie: Vriendschappelijke wedstrijden in onze regio met andere 

verenigingen. Bedoeld voor alle recreanten vanaf 16 jaar. Aan het begin van het seizoen 

ontvangt iedere deelnemer een schema voor het hele seizoen.  

 

Indeling van de regiowedstrijden Senioren 
seizoen 2018-2019 

 

       

Nr. Datum Uit/Thuis Speeldag Tegen Tijdstip 

1 30-10-2019 uit woensdag DWAC 20.30 - 22.30 

2 17-11-2019 thuis zondag BC Olympia '56 (Tegelen) 11.00 - 13.00 

3 12-12-2019 uit donderdag BC Olympia '56 (Tegelen) 20.30 - 22.30 

4 16-1-2020 uit donderdag BC Olympia '56 (Tegelen 20.30 - 22.30 

5 19-2-2020 uit woensdag DWAC 20.30 - 22.30 

6 18-3-2020 uit woensdag BC Shuttle 20.00 - 21.30 

7 19-4-2020 thuis zondag BC Shuttle 11.00 - 13.00 

8 17-5-2020 thuis zondag BC Olympia '56 (Tegelen) 11.00 - 13.00 

 
 

Op de achterzijde van het schema staat het wedstrijdreglement. Wanneer je verhinderd 

bent, dien jezelf tijdig voor een vervanger te zorgen (eventueel ruilen) Tip: Voor de leden, 

die door onregelmatige werkzaamheden niet kunnen deelnemen bestaat de mogelijkheid om 

als reservespeler op het schema te worden vermeld, zodat je gevraagd kunt worden of je 

beschikbaar bent. 
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Pestprotocol van BC ‘t Pupke 
 

 

Badmintonvereniging ‘t Pupke wil haar jeugdspelers een omgeving bieden, waarin zij zich op 

een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Pesten verstoort dat en helaas gebeurt 

dat overal. Het is belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben waar alle 

betrokkenen op kunnen terugvallen in voorkomende gevallen.  

 

Het pestprotocol is een vastgelegde wijze waarop we het pestgedrag van kinderen in 

voorkomende gevallen benaderen. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de 

gevolgen, de ernst en ook specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag.  

 

Naast dit protocol is er ook een vertrouwenspersoon die kan worden benaderd door de 

gepeste speler, zijn ouders of leider. De vertrouwenspersoon is Conny Reinders. Zij is 

telefonisch bereikbaar onder nummer 06-38076708 of mail Conny.reinders@outlook.com 

 

 

De 10 gouden regels vanuit het pestprotocol zijn:  

 

  1. Je beoordeelt andere speler niet op zijn/haar uiterlijk  

  2. Je sluit een andere speler niet buiten van activiteiten  

  3. Je komt niet zonder toestemming aan de spullen van een ander  

  4. Je scheldt een andere speler niet uit en je verzint geen bijnamen  

  5. Je lacht een andere speler niet uit en je roddelt niet over andere spelers  

  6. Je bedreigt elkaar niet en je doet elkaar geen pijn  

  7. Je accepteert een andere speler zoals hij of zij is  

  8. Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen  

  9. Als je zelf ruzie hebt, praat het eerst uit lukt dat niet dan meld je dat bij de trainer / 

leider  

10. Als je ziet dat een speler gepest wordt, dan vertel je dat aan de trainer / leider. Dat is 

dan geen klikken!  

 

 

Uitgangspunten bij het pestprotocol  

 

1. Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, ervaren we dat als een probleem voor  BC ’t Pupke, 

zowel voor de trainer / leiders als de ouders, de kinderen, de gepeste kinderen, de pesters 

en de 'zwijgende' groep kinderen.  

 

2. BC ’t Pupke heeft een inspanningsverplichting om pestgedrag te voorkomen en aan te 

pakken door het scheppen van een veilig klimaat waarbinnen pesten als ongewenst gedrag 

wordt ervaren en in het geheel niet wordt geaccepteerd!  

 

3. Trainer en leiders moeten tijdig inzien en alert zijn op pestgedrag in algemene zin. Indien 

pestgedrag optreedt, moeten zij duidelijk stelling en actie ondernemen tegen dit gedrag en 

ten alle tijden het bestuur hierover inlichten.  

 

4. Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen weer optreedt, volgen er sancties.  

 

5. Dit pestprotocol wordt door het bestuur en jeugdcommissie onderschreven en wordt ook 

met trainer / leiders besproken en ter inzage aangeboden.  

 

 

mailto:Conny.reinders@outlook.com
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Maatregelen en procedure 

 

Preventieve maatregelen:   

De trainer / leider bespreekt met de jeugdspelers de algemene afspraken en regels in het 

team aan het begin van het speelseizoen. Het onderling plagen en pesten wordt hier 

benoemd en de regels van het pestprotocol worden besproken.  

 

Actie bij een pestincident: 

De trainer / leider heeft een zeer belangrijke rol. Hij/zij zal helder en duidelijk moeten 

maken dat dit ongewenste gedrag volstrekt niet geaccepteerd wordt. De trainer /leider biedt 

in eerste instantie de gepeste speler bescherming, spreekt zwaar en ernstig met de pester 

en zijn ouders en richt zich vervolgens op de zwijgende middengroep en de meelopers. Het 

bestuur zal ten alle tijden worden ingelicht. 

 

Hulp aan het gepeste kind:  

De begeleiding van de gepeste speler is van groot belang. Het kind is vaak eenzaam en 

altijd slachtoffer en heeft recht op professionele zorg vanuit de vereniging. Naast het 

voorkomen van nieuwe ongewenste ervaringen staat het verwerken van de ervaringen. Dit 

gebeurt vooral door gesprekken met de trainer / leider, vertrouwenspersoon en/of bestuur. 

 

Hulp aan de pester:  

Pesters zijn vaak niet in staat om op een normale wijze met anderen om te gaan en hebben 

dus óók hulp nodig. Die hulp kan bestaan uit een gesprek vanuit trainer / leider en/of 

vertrouwenspersoon, en/of bestuur samen met zijn/haar ouders waarin zal worden 

aangegeven welk gedrag niet geaccepteerd wordt. Een duidelijk afspraak wordt gemaakt 

welke straf er zal volgen indien het pestgedrag toch weer voorkomt.  

 

Hulp aan de zwijgende middengroep en de meelopers:  

De zwijgende middengroep is als eerder beschreven in dit stuk van cruciaal belang in de 

aanpak van het probleem. Als de groep eenmaal in beweging is gebracht, hebben kinderen 

die pesten veel minder te vertellen. Deze middengroep zal worden aangesproken.  

 

Hulp aan de ouders  

Voor de ouders van het gepeste kind is het van belang dat BC ’t Pupke deze zaak serieus 

aanpakt. Met de ouders van het gepeste kind zal overleg zijn over de aanpak en de 

begeleiding van hun kind. De ouders van de pesters moeten absoluut op de hoogte zijn van 

wat er met hun kind gebeurt. Zij hebben er recht op te weten dat hun kind in sociaal opzicht 

bepaald zorgwekkend gedrag vertoont dat dringend verbetering behoeft. Ouders kunnen 

hun kinderen zeggen dat zij het verschrikkelijk vinden als kinderen elkaar pesten. Dat als 

hun kind het ziet, het zeker niet mee moet pesten, maar stelling moet nemen. Indien het 

kind die stelling niet durft te nemen, het altijd aan de ouders of aan de trainer / leider moet 

vertellen. Praten over pesten is zeer zeker geen klikken ! 

 

 

 

Strafmaatregelen:  

Indien er sprake is van herhaald pestgedrag worden de ouders van de pester op de hoogte 

gesteld van de ongewenste gebeurtenissen. Ook de op te leggen sancties bij overtreding 

van de afspraken worden daarbij vermeld. Indien het pestgedrag van de pester niet 

aanzienlijk verbetert, en/of de ouders van de pester niet voldoende meewerken om het 

probleem aan te pakken kan het bestuur overgaan tot strengere maatregelen. In het 

uiterste geval kan de pestende speler geroyeerd worden van de club zonder restitutie 

(teruggave) van contributie. 
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PRIVACYVERKLARING 

BC ‘t Pupke 

 

Artikel 1. Verenigingsgegevens 

De badmintonvereniging BC ‘t Pupke, gevestigd te Sevenum 

Contactgegevens:  Secretariaat BC ‘t Pupke 

   p/a Scheperstraat 8 

   5975 VV  SEVENUM 

            secretariaat-BCPupke@outlook.com  

vertegenwoordigd door dhr. P. Berkelmans (voorzitter ad interim) en mw. G. Stegmeijer 

(secretaris). 

Artikel 2. Persoonsgegevens 

BC ‘t Pupke verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruikt maakt van onze 

diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.  Hieronder een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam en tussenvoegsels;  

• Adres, postcode, woonplaats; 

• Telefoonnummer; 

• E-mailadres; 

• Geslacht;  

• Geboortedatum; 

• Bondsnummer Badminton Nederland (bondscompetitie); 

• Sport-specifieke (trainers/scheidsrechters) diploma’s; 

• Incidenteel medische gegevens (blessures/allergieën indien strikt noodzakelijk);  

• Kledingmaten voor zover noodzakelijk. 

 

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag  

BC ‘t Pupke verwerkt persoonsgegevens op basis van jullie toestemming en op basis van de 

lidmaatschapsovereenkomst (aanmeldformulier). De hierboven genoemde 

persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:  

• Uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst, meer in het bijzonder maar niet 

uitsluitend: 

-    ledenadministratie 

- contributieheffing 

- aanvragen van spelerspassen (bondscompetitiespelers) bij Badminton Nederland 

- uitnodigingen voor bijeenkomsten, waaronder de algemene ledenvergadering 

- het samenstellen van teams 

- communicatiedoeleinden (bijv. tussen coach/trainer/teamleden/tellers) 

 

• Informatieverstrekking (bijv. over door de vereniging georganiseerde activiteiten 

zoals (badmintontoernooien, sponsoring). 

 

Artikel 4. Bewaartermijn  

BC ‘t Pupke zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of 

wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. 

Hiervoor hanteren wij een bewaartermijn van (maximaal) twee jaren na beëindiging van het 

lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).  

mailto:secretariaat-BCPupke@outlook.com
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Jullie voor- en achternaam, (e-mail)adres, BN-bondsnummer en lidmaatschapsperiode 

bewaren wij voor onbepaalde tijd voor ons verenigingsarchief, tenzij jullie aangeven dat ook 

die gegevens (gedeeltelijk) moeten worden verwijderd.  

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt ’t Pupke zich 

aan de wettelijke bewaartermijnen. 

 

Artikel 5. Delen met derden  

BC ‘t Pupke verstrekt jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien 

dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. Denk bij derden bijvoorbeeld aan Badminton Nederland in verband met het 

aanvragen van spelerspassen voor de bondscompetitie. Mochten wij jouw gegevens om 

andere redenen verstrekken aan derden, dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te 

vragen.  Met organisaties die jouw gegevens verwerken sluiten wij een 

verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van jouw gegevens.  

De volgende persoonsgegevens worden in ieder geval verstrekt aan derden: voor- en 

achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres. 

Artikel 6. Beveiliging 

BC ‘t Pupke neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en 

andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen 

zijn conform de gebruikelijke beveiligingsnormen.  

Artikel 7. Rechten van betrokkenen 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te 

verwijderen en/of bezwaar te maken. Dat kan via secretariaat-BCPupke@outlook.com. Het 

indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van 

persoonsgegevens in te trekken. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen 

in te zien, tenzij je ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger bent van een jeugdlid 

onder de 16 jaar. 

Artikel 8. Publicatie van foto’s                                                                                BC ’t 

Pupke kan foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie 

publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar 

aantekent. 

Artikel 9. Wijzigingen 

BC ‘t Pupke kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze 

website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring 

geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

 

Dit privacybeleid wordt op de website van BC ‘t Pupke gepubliceerd: www.pupke.nl 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2019. 

 

mailto:secretariaat-BCPupke@outlook.com
http://www.pupke.nl/


 
34 

 


