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BONDSWEDSTRIJD COMMISSIE SENIOREN 
E-mail: seniorenzaken@hbbond.nl 
Helmond, 21 februari 2020 

 
Voorbereiding competitieseizoen senioren 2020-2021 
 
 
Beste VCL-ers, 
 
Het duurt nog even maar in mei is ook het huidige competitieseizoen weer afgelopen. Tijd om voorbereidingen 
te treffen voor het nieuwe seizoen. Graag nodigen we alle VCL-ers Senioren van de aangesloten HBB-
verenigingen weer uit om dit samen met ons te doen. 
 
VCL-vergadering 
Op dinsdag 2 juni a.s. om 20:00 uur wordt de jaarlijkse VCL-vergadering gehouden in wijkhuis ’t Brandpunt aan 
de Biezenlaan 29 te Helmond (Brandevoort). We gebruiken de eerste vergaderzaal die je tegenkomt als je bij de 
bar rechtsaf gaat J. Gratis parkeren is mogelijk in de nabijgelegen parkeergarage aan de Herenlaan 118.  
 
De voorlopige agenda voor de vergadering bevat onderstaande punten: 

A. Vaststellen definitieve teamopgave en klasse-indeling voor het nieuwe seizoen; 
B. Bespreking voorstellen aanpassingen reglementen; 
C. EHBO; 
D. Alternatieven voor sporthal Suytkade. 

 
Een definitieve agenda wordt drie weken voor de vergadering verstrekt. Graag ontvangen we daarvoor ook 
aanvullingen van jullie. Graag aanleveren uiterlijk op 1 mei a.s. op seniorenzaken@hbbond.nl . 
 
A. Teamopgave & klasse-indeling 
Ter voorbereiding van de VCL-vergadering zou ik alle verenigingen willen verzoeken uiterlijk 23 mei a.s. hun 
concept-teamopgave en spelers in de HBB-portal in te vullen (let op kies het juiste seizoen: 2020-senioren). 
Echter hoe eerder ze aangemeld worden hoe liever, zodat we meer tijd hebben om de competitie-indeling voor 
te bereiden en probleempunten op te lossen. Voorzie je zelf al problemen bij de teamindeling, laat het ons dan 
weten, zodat we mee kunnen denken of benader een andere vereniging als je nog een speler zoekt. 
 
Bij de teamindeling dient rekening gehouden te worden met de prestaties van de spelers van het afgelopen 
seizoen en de promotie- en degradatieregels. Bij opgave van spelers die (ook) uitkomen in de BNL-competitie, 
wordt door de BCS beoordeeld of de opgave qua speelsterkte acceptabel is voor de betreffende HBB-klasse. 
Hiervoor wordt eerst gekeken naar de HBB-competitieresultaten van voorgaande seizoenen (indien aanwezig). 
Ontbreken deze en is er verder geen ander vergelijk mogelijk, dan zal de BCS de tabel in Appendix 2 van het 
wedstrijdreglement hanteren om te bepalen in welke HBB-klasse de speler mag uitkomen.  
 
B. Wijzigingsvoorstellen wedstrijdreglement 
Bij het versturen van de agenda (enkel weken voor de VCL-vergadering) zullen we ook de voorstellen tot 
aanpassing van de reglementen toesturen. Als een vereniging zelf verzoeken heeft tot aanpassing van enig 
reglementsartikel, dan ontvangen we die graag uiterlijk 1 mei a.s. op seniorenzaken@hbbond.nl . 
 
Belangrijke wijzigingen die we als BCS zelf willen aandragen en als concept zullen laten uitwerken door de 
Commissie Toezicht op de reglementen, zijn: 
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Ø Spelen met veren shuttles indien beide deelnemers akkoord zijn. 
Binnen een wedstrijd (ongeacht klasse) moet het mogelijk zijn om een of meerdere partijen (GD, 
DD/HD, HE/DE) met veren shuttles te spelen, indien alle betrokken spelers akkoord zijn. Nadrukkelijk 
geen verplichting, maar moet wel optioneel mogelijk zijn. 

Ø Een verlaging van de sanctiebedragen voor een aantal administratieve overtredingen  
Met name voor het te laat invullen van het wedstrijdformulier (en soortgelijke overtredingen) willen 
we kijken of we het boetebedrag kunnen verlagen. Details hiervan volgen bij het voorstel dat bij de 
definitieve agenda zal worden verzonden. 

Ø Aanpassen invalbepalingen bekercompetitie 
De invalbepalingen in de bekercompetitie worden in zijn geheel gelijkgetrokken met die in de reguliere 
competitie (dus ook invallen van hoger ui is dan mogelijk). 

Ø Verplichting foto maken en uploaden wedstrijdformulier door zaalwacht 
Momenteel wordt dit door de meesten wel gedaan, maar niet altijd. Het wedstrijdreglement voorziet 
nu nog niet in die verplichting. 

 
C. EHBO 
Op de algemene vergadering in oktober 2019 is toegezegd een enquête rond te mailen in januari/februari 
omtrent de mogelijkheden voor invulling van de EHBO-verplichting zodra EHBO Helmond aan gaat geven ook 
geen capaciteit meer te hebben om deze taak in te vullen (zij zijn momenteel de laatste EHBO-vereniging die 
dit aan kan).  
Echter hebben we er binnen het HBB-bestuur en binnen de BCS over nagedacht wat uit te moeten vragen, 
maar komen eigenlijk alleen tot de conclusie dat we het dan als verenigingen op moeten pakken.  
Daarnaast is de EHBO ook een kostenpost waarbij een alternatieve invulling ook financieel voordeliger kan zijn 
voor alle HBB-verenigingen. 
 
Voorstel van de BCS is dan ook om per vereniging mensen op te geven bij de BCS die over een geldig EHBO-
diploma beschikken en deze dan in te delen (al dan niet in combinatie met zaalwacht). 
 
Mochten er binnen de HBB-verenigingen nog alternatieve oplossingen bedacht kunnen worden, dan horen we 
die graag om te bespreken tijdens de VCL-vergadering. Uit alle opties zullen de beste voorgelegd worden aan 
de Algemene Vergadering in september/oktober 2020 en daar zal dan definitief besloten worden hoe we de 
EHBO-verplichting in de toekomst gaan invullen, zodra EHBO Helmond aangeeft te stoppen. 
 
D. Alternatieven sporthal Suytkade 
Eveneens zou er ook een enquête rondgemaild worden om te polsen welke alternatieve mogelijkheden er zijn 
om de seniorencompetitie in een andere sporthal te houden dan in de Suytkade, gezien het feit dat in de 
wintermaanden de zaalvloer zeer glad is door stof/vuil en er geen horecagelegenheid beschikbaar is die 
vergelijkbaar is met een sportkantine. 
Ook hier is binnen het HBB-bestuur en de BCS over gebrainstormd, maar binnen Helmond zijn geen andere 
mogelijkheden om de gehele competitie in 1 sporthal te houden. 
In plaats van een enquête is het misschien beter om alle verenigingen om mogelijke oplossingen te vragen.  
Als BCS zijn we momenteel in gesprek met gemeente Helmond om vaker te reinigen en om een brede 
vloerveger aan te schaffen om de zaalwacht de ergste stof weg te kunnen laten nemen indien de vloer niet 
voldoende gereinigd is. 
Voor het horecaprobleem hebben we geen directe oplossing. 
 
Graag zien we alle VCL-ers op dinsdagavond 2 juni 20:00 uur in wijkhuis ‘t Brandpunt te Helmond. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bondscommissie Senioren 
Ferry Tabor (voorzitter), Erwin Boudewijns, Miriam van Leuken, Ruud Fransen 
 
 
 


