
 

 

Beste BCO’ers, 

Het afgelopen jaar is niet geruisloos voorbij gegaan. De tien weken in de zomer 
dat we konden spelen vormden een prettig intermezzo voor de spelers onder 
ons die het aandurfden. We hebben moeten roeien met de riemen die we hadden. Hopelijk gaan we 
in 2021 weer snel “live” spelen. 
 
De online Kerstdrive werd door 18 paren bezocht. De winnaars, Huub van der Wouden en Jan 
Timmer, kregen net als de winnaars van de modaalprijs (Jan ten Cate en Frans Lejeune) en de 
winnaars van de poedelprijs (Theo Fonville en Niels van der Gaast), hun prijzen thuis afgeleverd. 
 
Op woensdag 16 december hadden wij als bestuur onze eerste “zoom”-vergadering. 
Binnen het bestuur zijn enkele wijzigingen opgetreden. 
Martin Heerschop heeft na vele zeer gewaardeerde jaren zijn bestuursfunctie neergelegd. Wij 
hebben binnen de coronaregels op gepaste wijze op 10 oktober feestelijk afscheid kunnen nemen. 
Hans Verveer zal voorlopig  de functie van secretaris vervullen. Daniëlle de Jong is bereid om medio 
2021 het secretariaat weer van Hans over te nemen. 
Het penningmeesterschap is per 1 januari 2021 in handen van Herman Post. Deze wijzigingen zullen 
natuurlijk door de leden moeten worden goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering, die 
voorlopig gepland staat op vrijdag 28 mei 2021, 19.00 uur. 
 
Alle voorbereidingen voor de viering van ons lustrum zijn vooralsnog verschoven. 
De openingsdrive, die gepland stond voor 16 januari 2021 (BCO is opgericht op 11 januari 1946), is 
voorlopig uitgesteld. Indien mogelijk hebben we de aftrap op vrijdag 29 januari, een feestelijke 
clubavond op vrijdag 28 mei en een lustrumfeest tot in de kleine uurtjes op zaterdag 29 mei. 
We hebben een fantastische commissie met Agnes Wesseling, Pieternel Boone, Daniëlle de Jong en 
Petra Erne.   
 
De Technische Commissie vreest dat wij voorlopig op vrijdagavond online zullen moeten spelen. 
In ieder geval tot en met de derde week van januari. 
De extra kosten die vanaf 1 januari door Step in rekening worden gebracht voor de leden van BCO die 
niet lid zijn van Step, neemt de penningmeester namens de club voor zijn rekening. Hiervoor is 
inmiddels een bedrag op de rekening van Step gestort. Ook organiseert het District diverse 
toernooien (Viertallen, Paren en Beker). Ook hier is de inschrijving gratis. 
 
De zaalhuur, een grote kostenpost voor onze club, is een van de weinige meevallers dit jaar. De 
penningmeester gaat bekijken hoe de leden hiervan mee kunnen profiteren. 
 
Ik wens jullie allemaal gezellige Kerstdagen met aangenaam gezelschap en lekker eten. Vervolgens 
natuurlijk een fijne jaarwisseling en vooral een zeer  gezond 2021. 
 

 
 
Namens het gehele bestuur en de TC, 
Janine van Ipenburg, voorzitter 
 


