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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 
B.C. WASSENAAR 

 
 
 

 
Hierbij nodigen wij U uit voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van  

B.C. Wassenaar op maandag 13 september 2010 van 21.30 tot 23.00 uur in  
Sporthal "De Schulpwei". 

 
1  Opening 

   
2  Mededelingen en ingekomen stukken 

   
3  Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 14 september 2009 

   
4 a Jaarverslag secretaris  

 b Jaarverslag P.R. 
 c Jaarverslag jeugdcommissie 
 d Jaarverslag recreatiecommissie 
 e Jaarverslag technische commissie 
 f Jaarverslag penningmeester 
 g Verslag kascommissie 
 h Verkiezing kascommissie 

Toelichting punt 4f: 
Het jaarverslag en de begroting kunnen na telefonisch contact (vanaf 9 september 
2010) bij de penningmeester opgehaald worden. 
Toelichting punt 4h: 
De huidige commissie bestaat uit: Bernard van den Oever en Mariëtte Timmermans.  
Reservelid: Joop Remmerswaal. 

   
5

  
 Begroting 2010 - 2011 

Toelichting: 
Zie punt 4f. 

   
6  Verkiezing bestuursleden 

Aftredend en herkiesbaar voor een periode van 3 jaren is de penningmeester, John 
Spring in ‟t Veld.  
Aftredend is de voorzitter van de jeugdcommissie, Carla Meershoek. Het bestuur 
kandideert John Konings als nieuwe voorzitter van de jeugdcommissie.  
Tegenkandidaten kunnen zich, schriftelijk, tot een half uur voor aanvang van de 
vergadering opgeven bij de secretaris.   

   
7  Seizoen 2010 – 2011 

   
8  Rondvraag en sluiting 
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 

D.D. 14 SEPTEMBER 2009 
 
1 OPENING VOORZITTER  

Bij ontstentenis van een voorzitter zit conform de statuten de secretaris deze 
vergadering voor. Om 21.35 uur heet zij haar 3 medebestuursleden en de 20 
aanwezige leden, waaronder de ereleden Hans Jansen, John Spring in ‟t Veld, Henny 
Corèl en Piet van Leeuwen, hartelijk welkom. 
 

2 MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
a. Piet van Leeuwen is gevraagd deze vergadering te notuleren vanuit de optiek: 

maak gebruik van de capaciteit(en) van de leden. 
b. Gelieve niet te roken. 
c. Wil een ieder de presentielijst tekenen.  
d. Bericht van verhindering: Marian Wessels, Carla Meershoek, Anita Knijnenburg, 

Elly Jansen, Jan de Groot (vader van Bram), Anton Jansen, Henk van Veen, 
Mineke Kiel, Eveline Spring in ‟t Veld, Frans Diels en Mariëtte Timmermans.  

e. Het afgelopen jaar zijn ons Piet van Eeden en Jetty Hofland ontvallen. Ik vraag u 
een moment van stilte om hen te gedenken. 
 

3 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 16 SEPTEMBER 2008  
Deze wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 

4 a  JAARVERSLAG SECRETARIS 
Henny Corèl memoreert dat het dieptepunt een paar jaar geleden was: slechts 2 leden 
aanwezig. 
Verder wordt deze ongewijzigd goedgekeurd. 
b  JAARVERSLAG P.R. 
Deze wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
c  JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 
Deze wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
d  JAARVERSLAG TOERNOOICOMMISSIE 
Deze wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
e  JAARVERSLAG RECREATIECOMMISSIE 
Deze wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
f  JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE 
Deze wordt ongewijzigd goedgekeurd.   
g  JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 
Medio juli is een e-mail uitgegaan met resultaten van het afgelopen jaar. Niets doen 
betekende zeer zwaar weer. Helaas hebben maar 3!! leden gereageerd. Ondernomen 
acties leverde toch nog een tekort van € 4.200,00 op en daarmee een reserve van € 
8.000,00.  
Bernard: Ik constateer dat er minder contributieopbrengsten in 2007 en 2008 zijn dan 
begroot.  
John: Dit kan.  
Joop: Waarom is afgelopen jaar weinig advertentiegelden binnengekomen?  
John:  De contracten liepen van 1 juli tot 30 juni voor 2 jaren doorlopend. De nieuw 
afgesloten contracten zijn per februari 2009 ingegaan. In de periode juli t/m december 
2008 zijn er dus geen advertentieopbrengsten geweest. Het werven van adverteerders 
gaat steeds moeizamer. De contracten zijn nu per 1 februari ingegaan.  
Theo: Wat is de reden van het oninbare bedrag van € 1.732,25?  
John: Niet-Nederlands sprekende leden. Als laatste stap wordt evt. een incassobureau 
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ingeschakeld.  
Rob: Is er geen rente ontvangen?  
John: Door de vele kosten zijn deze met de ontvangen rente verrekend.  
Leo: Mag het bestuur een lening aangaan?  
John: Ik denk van wel maar zover wil het bestuur het niet laten komen. Mocht het echt 
nodig zijn, dan zal een (B)ALV bijeengeroepen worden.  
Henny: Bij het Wassenaars Sportcontact is door de gemeente en de provincie iets 
opgestart dat geld zou kunnen opleveren voor de Wassenaarse sportverenigingen. 
John: De subsidieregeling gaat na 2010 volledig op de helling. Ik zal het navragen. 
Henny: T.a.v. de elektronische nieuwsbrief heb ik geen berichtgeving ontvangen. Hoe 
is dit te rijmen met de advertenties?  
John: In de nieuwe contracten wordt niet meer gesproken over een nieuwsbrief. Wij 
zijn met de nieuwsbrief gestopt. Deze kostte zeer veel tijd voor een enkele vrijwilliger. 
Theo: Komt de terugval aan donaties oftewel sponsorgelden door de economische 
crisis?  
John: € 1.440,11 is reeds ontvangen en € 250,00 is nog te vorderen. Voor onze 
vereniging zijn dat mooie bedragen. Er is geen sprake van een terugval.  
Gé: Hebben de oninbare vorderingen betrekking op de reeds besproken 
buitenlanders?  
John: Ja. Het is volledig afgeboekt.  
Max: Valt de actie van C 1000 onder donaties?  
John: Het heeft € 300,00 opgeleverd en gaat besteed worden aan een nieuwe, eigen 
kast. Deze bedragen komen in het boekjaar 2009/2010 op de resultatenrekening. 
Theo: Het bedrag van € 142,15 voor shuttles, rackets en shirts is een zeer laag 
bedrag.  
John: Op pag. 8 zie je de opbouw.  
Bernard: Het New Age toernooi is nergens vermeld.  
John: Kosten en baten moeten budgettair neutraal zijn.  
 
Na deze vragen en/of opmerkingen gaat de vergadering akkoord.  
h  VERSLAG KASCOMMISSIE 
Na het voorlezen van de verklaring van de kascommissie wordt John door de 
voorzitster bedankt voor al zijn werk en gedechargeerd  over het afgelopen seizoen. 
i  VERKIEZING KASCOMMISSIE 
De nieuwe kascommissie bestaat uit Mariëtte Timmermans en Bernard van den 
Oever. Reservelid is Joop Remmerswaal. 
 

5 BEGROTING 2009 – 2010 
John geeft een korte toelichting. Er is rekening gehouden met een minimale 
ledengroei. Als er nog 4 recreanten bij komen, wordt de begroting gehaald. Er zijn 
overal kleine bedragen weggehaald om een sluitende begroting te krijgen.  
Rob: De contributie voor de 55+ was in het verleden gelijk aan de junioren. De 
verhoging vind ik voor ons onredelijk.  
John: Wij vormen samen de vereniging.  
Rob: Wij mogen alleen op de woensdagmorgen spelen terwijl de recreanten twee 
avonden hebben. 
John: Dat is juist. Toch heeft het bestuur er voor gekozen het contributievoorstel als 
zodanig te presenteren. Dat doet pijn doch wij hebben gekeken naar het geheel van 
de vereniging.  
Henny: Een aantal 65-ers op de woensdag hebben minder financiën.  
Ineke: Wij zijn één vereniging en iedereen heeft een veer moeten laten. 
John: Als de behoefte er is, kan er in termijnen betaald worden na voorafgaand 
overleg met de penningmeester.  
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Joop: Zouden de 55+-ers ook op de maandagavond kunnen spelen?  
John: Dit wordt meegenomen.  
Rob: Een aantal wil naar de WOB, die gesubsidieerd wordt, voor € 60,00/jaar. Dit is 
een gevaar. Pas op dat je de 22 leden van de woensdag niet kwijtraakt.  
Ineke: Het bestuur wil evt. bij de 55+ dit bestuursbesluit toelichten.  
Gerrit: Ook de competitiespelers moeten zeer veel inleveren.  
John: Als wij komend seizoen positief  doorkomen, zitten wij volgend jaar 
rooskleuriger.  
Rob: Ik adviseer de 55+-contributie met 6,45 % te verhogen net als bij de recreanten.  
 
Hierna brengt de voorzitster punt 5 in stemming. Met 2 tegenstemmen wordt dit punt 
en dus ook de contributieverhoging aangenomen.  
 

6 VERKIEZING BESTUURSLEDEN  
Voor een periode van drie jaren worden de secretaris, Ineke Bakker, de voorzitter van 
de recreatiecommissie, Marian Wessels, en de voorzitter van de p.r.-commissie, 
Gerrit Molema, herkozen. Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld.  
Henny: Ik wil mijn waardering uitspreken voor het vele werk ondanks dat er geen 
kapitein is. Zorg z.s.m. voor een voorzitter. M.i. zijn er 2 opties: Kies nu uit het bestuur 
een voorzitter of stap collectief op, omdat minder mensen de klus moeten klaren.  
Ineke: Als er over 1 jaar nog geen voorzitter is en dan en masse opstappen, vind ik 
niet correct.  
Leo: Wie vertegenwoordigt rechtens BCW?  
John: De DB-leden of een DB-lid en een bestuurslid. 
 

7 SEIZOEN 2009 – 2010 
De jeugdcommissie hoopt na 5 september op minstens 8 nieuwe leden. Het lijkt erop 
dat komend jaar het project “Kies voor Hart en Sport” doorgaat. 20 september a.s. 
begint de eerste training van de Regio Training Bollenstreek met 7 spelers van BCW 
o.l.v. Monique Meijer met assistentie van Mandy Akerboom. Het ouder-kind-toernooi 
wordt, naast andere activiteiten, ook georganiseerd. Jelle Rosier en Carla vertrekken 
aan het einde van dit seizoen. Een nieuwe voorzitter en leden zijn dringend nodig. 
Henny: Het stoppen van Carla in september 2010 is wat ik bedoel: teveel werk door te 
weinig mensen.  
De toernooicommissie organiseert weer het New Age toernooi van 11 t/m 14 februari. 
Het is zelfbedruipend. Men is op zoek naar subsponsors en helpers. BCW verdedigt 
de beker.  
De p.r.-commissie constateert dat het gehouden wijkentoernooi mislukt is. Daarom 
houdt zij voor eind september een nieuwe actie: het aanschrijven van 100 oud-leden 
om voor 1 jaar à € 100,00 lid te worden alsmede dit bedrag voor een introducé en 
alles incl. de actie van LJ Sport. Oud-leden die geen brief krijgen maar zich wel 
aanmelden, betalen ook € 100,00.  
Leo: Gaat dit ook voor de 55+ gelden? 
John: Wij zullen dit bekijken. 
Gerrit zegt verder dat het resultaat van de actie het verdere bestuurshandelen 
bepaalt.  
Ineke zegt dat in deze actie altijd ruimte is voor individuele gevallen.  
Hans: Betaalt iedereen die zich aanmeldt € 100,00?  
John: Men moet de brief meenemen. Elk lid dat via deze actie binnenkomt, kost ons € 
6,00 voor “de Inside”; de rest is winst en wordt gebruikt om de reserves weer op te 
bouwen. Wij moeten er wel voor waken dat er op een baan mensen zijn waarvan de 
een € 100,00 en de ander € 135,00 betaalt.  
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Lonneke: Bestaat de strippenkaart nog? 
John: Ja, voor € 60,00. 
Bernard: Is er nog nagedacht over het organiseren van een leuk toernooi? 
Ineke: Eric gaat voor alle gebruikers van de hal een sportdag organiseren.  
De recreatiecommissie blijft doorgaan met de grabbelton, de onderlinge competitie, 
de inzet voor deelname aan de recreantencompetitie, het geven van training, etc. 
Nieuw is het “sociaal halfje”. In het oktobernummer van “de Inside” zal een artikel 
verschijnen over het hoe en vooral het waarom.  
Ineke hoopt dat de vereniging met zeer veel goede moed zo doorgaat en dat 
hulpkrachten de vereniging bijstaan in haar vele werk. 
 

8 RONDVRAAG EN SLUITING 
Rob: Blijft de strippenkaart vermeld worden? 
John: Het staat op de website. Vgl. de NBB mag het niet, want je moet aan de NBB 
afdragen.  
Ineke: Wij willen het niet stimuleren. Liever een nieuw lid dat 2 x mag “proefspelen”. 
Joop: Is het een idee om een combikaart in te voeren bijv. 55+ en recreatie? 
Ineke: Wij nemen het mee in het bestuur. 
Rob: Bij de 55+ is iemand soms langdurig ziek. Hoe zit het dan met de contributie? 
John: Ieder lid dat een tijd niet kan spelen, moet dit melden aan de ledenadministratie 
en kan dan evt. administratief lid worden voor € 25,00 op jaarbasis. 
Hans: Dit geldt toch ook als je gaat studeren? 
John: Indien nodig kan iedereen administratief lid worden. Het lid krijgt voorrang op de 
wachtlijst, krijgt “de Inside” oftewel het is een volwaardig lidmaatschap. 
Rob: Het clubblad is goed. Jammer van de vele negatieve berichten; het blad komt 
ook bij de bieb en tandarts. 
John: Als je alleen positieve berichten vermeldt, denken de mensen dat je de zaken 
belazert.  
Gerrit: Je hebt vaak de indruk dat je er alleen voor staat. 
Ineke: Er is enige frustratie. Kijk bijv. naar de bladen die in de hal blijven liggen. 
Echter, Rob, je bent een fantastische reporter. Dank je wel.  
Rob: Is het zinnig een geldpotje te maken om op het eind van de avond prijsjes uit te 
delen?  
Gerrit: Ik ben hier fel op tegen. Wij spelen voor ons plezier.  
Bernard: Als Gerrit en ik een reünietoernooi organiseren is er dan iemand die ook in 
de commissie wil zitten?  
Ineke: Schrijf een stukje in het clubblad of hang een papier op het prikbord. 
 
Om 23.10 uur sluit de fungerend voorzitster de vergadering na een ieder bedankt te 
hebben voor zijn of haar inzet en positieve bijdrage. 
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JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2009-2010 

 
Op de afgelopen algemene ledenvergadering van 2009 waren er twintig leden aanwezig 
exclusief de 4 bestuursleden (2 bestuursleden konden niet aanwezig zijn).  
Dit verslag is een korte algemene samenvatting van alle bestuurszaken uit de 
vergaderingen die als bestuursmededelingen in het afgelopen seizoen ook in de Inside bij 
de mededelingen vanuit bestuur hebben gestaan. 
 
BESTUURSSAMENSTELLING 
Voorzitter   : vacature 
Secretaris   : Ineke Bakker  
Penningmeester  : John Spring in ‟t Veld 
Jeugdvoorzitter  : Carla Meershoek  
Recreatievoorzitter   : Marian Wessels 
Public Relations  : Gerrit Molema 
Technische Commissie : Jim Stegeman 
 
LEDENADMINISTRATIE en NOTULIST 
Ook dit afgelopen jaar heeft Scarlet van der Kwaak de ledenadministratie verzorgd en Piet 
van Leeuwen heeft de vergaderingen genotuleerd. Beiden veel dank hiervoor. 
 
OVERZICHT VAN DE LEDEN 
Op de vergadering kunt u het overzicht krijgen van de mutaties van de verschillende 
leden. Het gaat om competitie, recreatie algemeen, recreatie 55+, junioren, mini‟s en 
administratieve leden.    
 
MEDEDELINGEN UIT DE BESTUURSVERGADERINGEN 
In de maand juli 2009 is er gesproken over de begroting die in eerste instantie een fors 
tekort laat zien dus werd er een aparte bestuursvergadering alleen over maatregelen 
gesproken die het financiële tekort kunnen verminderen. Zo ging o.a. de training van de 
competitiespelers verhuizen naar de donderdagavond waardoor er geen extra zaalhuur in 
het Adelbert College nodig was. In september volgde de ALV waarbij het bestuur onze 
“oude” secretaris Piet van Leeuwen verwelkomde, die voor een bepaalde periode het 
bestuur gaat helpen met het maken van de notulen van de bestuursvergaderingen. Het is 
prettig dat er nu een extra persoon is die het bestuur (of vooral ondergetekende) dingen uit 
handen neemt zodat het bestuur zich op andere urgente zaken kan richten zoals in 
februari het organiseren van het New Age toernooi bij ons in de sporthal. 
Oktober, november en december kenmerkten zich o.a. door de zaken rond het New Age 
toernooi, vooral het vinden van een hoofdsponsor bleek lastig. Daarnaast werden de 
lopende zaken besproken zoals ledenwerfacties, informatie vanuit de commissies en 
werden actiepunten afgehandeld.  
Het nieuwe jaar 2010 opende traditiegetrouw met een nieuwjaarsreceptie al viel deze dit 
jaar qua opkomst wat tegen omdat men door extreme gladheid eigenlijk met schaatsen 
naar de sporthal moest komen. In de volgende bestuursvergadering werd duidelijk dat er 
een hoofdsponsor (Ben Prins van Prins techniek) gevonden was en daardoor kon gelukkig 
het New Age toernooi doorgang vinden. Het werd een geslaagd 11e New Age Prins 
Techniek badmintontoernooi.  
In dezelfde periode heeft het bestuur drie jubilarissen gehuldigd te weten Kick en 
Annemarie Erkelens en Fred van Eijk. Verder werden diverse actiepunten van onze 
actielijst afgewerkt en zijn er ook door bestuursleden andere vergaderingen bezocht zoals 
de bondsvergaderingen van de NBB en de vergaderingen van het Wassenaars 
Sportcontact.  
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In de laatste vergaderingen van het seizoen werd een datum vastgelegd voor het 
vrijwilligersuitje, maar moest dit bij een volgende vergadering helaas gewijzigd worden. 
We starten nu in het nieuwe seizoen met een gezellig samenzijn met alle vrijwilligers van 
onze club om hen te bedanken voor hun inzet.  
Tot slot werd er veel aandacht geschonken aan de begroting voor het nieuwe seizoen. 
Door afnemend ledenaantal wordt het wederom moeilijk een sluitende begroting op te 
stellen. Er werd op de laatste bestuursvergadering over maatregelen gesproken die het 
financiële tekort kunnen beperken.  
 
Ineke Bakker, 
secretaris 
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JAARVERSLAG P.R.-COMMISSIE 2009-2010 

 
Ook in het seizoen 2009-2010 mogen we weer spreken van een bewogen jaartje wat 
betreft de Public Relations van de vereniging. De Public Relations afdeling van BC 
Wassenaar omvat meer dan alleen maar het bijhouden van contacten vanuit onze en naar 
de andere verenigingen (en bijvoorbeeld gemeentelijke instanties) toe. De PR afdeling van 
BC Wassenaar draagt zorg voor de advertenties in ons clubblad, zoekt (hoofd)sponsors 
en draagt zijn steentje bij in het bestuur. Daarbij wordt er elk jaar wat georganiseerd voor 
al onze actieve leden door de PR en worden er acties bedacht en uitgevoerd om het 
ledenbestand op peil te houden. 
 
Het seizoen 2009-2010 had een grote klus voor de PR op het programma staan, namelijk 
de algehele promotie van het jaarlijkse New Age Tournament, wat in februari door onze 
vereniging georganiseerd zou worden. Om geld binnen te halen voor dit toernooi moesten 
een aantal baansponsoren gevonden worden en een grote hoofdsponsor. Via onze 
clubleden hadden we al snel 9 baansponsors, maar een hoofdsponsor vinden, die ook zijn 
naam aan het toernooi mocht koppelen verliep niet zo gemakkelijk! Na gedegen 
speurwerk, werd uiteindelijk vlak voor het toernooi PRINS TECHNIEK, het bandenbedrijf 
van plaatsgenoot Ben Prins, bereid gevonden de kar te trekken en was het toernooi gered. 
Inmiddels had de PR de promotiekast opengetrokken: De kranten stonden vol met 
artikelen en zelfs de radio (en TV)-stations werden benaderd voor live commentaar vanuit 
de Schulpwei op de radio en TV West. Helaas gaf geen enkel station aan onze oproep 
gehoor en bleef het bij promotie van de badmintonsport en BC Wassenaar via de 
gebruikelijke media.  
 
In de loop van het seizoen werd nadrukkelijk de naam DE WASSENAARSE KRANT op de 
voorpagina van de Inside vermeld en dat herhaalde zich ook diversen malen binnenin het 
clubblad.  
 
De PR probeerde elke week weer een wedstrijdverslag te maken van de 
competitiewedstrijden van de senioren en de jeugd. Jim Stegeman wil ik hierbij danken 
voor zijn bijdrage aan de redactionele stukjes die hij verzorgde voor de Wassenaarder, 
ondergetekende verzorgde de verslagen in de Wassenaarse Krant. Ook dank aan de 
mensen die na elke wedstrijd een kort verslag maakte van de strijd en deze bij ons 
inleverde, zodat wij wisten wat er was gebeurd! 
 
De PR wilde wat doen aan het op peil houden van het ledental en organiseerde een 
INTRODUCÉ Toernooi met een etentje achteraf op 6 maart. Bedoeling was dat elk lid een 
introducé mee zou nemen, daar gezamenlijk een grabbeltontoernooi mee zou spelen en 
na afloop zou aanschuiven in de kantine van de sporthal aan een drie gangen menu, dat 
door Eric van Leeuwen en Bernard v.d. Oever samengesteld en bereid zou worden. 
Helaas moest het geheel worden gecancelled wegens te geringe belangstelling. Oorzaak 
was misschien een te late bekendmaking van deze actie. In september 2010 proberen we 
het nogmaals! 
 
Er gaat soms wat mis bij het inleveren en verwerken van de kopij van het clubblad. 
Daarom besluit de PR  i.s.m. het bestuur om één adres te gaan gebruiken om alle kopij in 
te leveren voor het clubblad. Het adres: inside@bcwassenaar komt TE VERVALLEN, in 
het vervolg moet alle kopij naar PR@BCWassenaar.nl.   
 
Voor de vrijwilligers die het afgelopen seizoen zich weer in hebben gezet voor de 
vereniging wordt in september weer een ouderwetse fietspuzzeltocht en een BBQ 
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georganiseerd. 
 
Vlak voor het einde van het seizoen krijgen we de mededeling dat De Wassenaarse Krant 
zijn hoofdsponsorschap niet verlengd en dat we dus snel weer op zoek moeten naar een 
nieuwe hoofdsponsor.    
Een moeilijk seizoen staat voor de deur. Een nieuwe hoofdsponsor moet worden gezocht, 
maar ook alle adverteerders zullen benaderd moeten worden om hun 
advertentiecontracten te verlengen. Met hulp van ons nieuwe PR lid Frances Koenen en 
misschien met alle steun van onze eigen leden, hopen we dat we een gezonde vereniging 
kunnen blijven. 
 
Gerrit Molema, 
voorzitter 
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JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2009-2010 

 
Samenstelling Jeugdcommissie 
Bij de start van dit seizoen hadden Jelle Rosier en Carla Meershoek-Onderwater reeds 
aangegeven hiermee aan hun laatste jaar te beginnen. Dit seizoen stond daarom ook in 
het teken van het zoeken naar nieuwe enthousiaste jeugdcommissieleden. Na diverse 
overleggen in de periode december tot en met april 2010 hebben Vera Slats, Jantina 
Walraven en John Konings aangegeven de Jeugdcommissie te willen versterken. Samen 
met Mandy Akerboom vormen zij vanaf het nieuwe seizoen de Jeugdcommissie. In april 
tot en met juni hebben diverse overleggen plaatsgevonden om de kennis over te dragen, 
zodat men vanaf het nieuwe seizoen volledig zelfstandig kan draaien. In mei namen Jelle 
en Carla al afscheid van de jeugdspelers, maar tijdens de Algemene Ledenvergadering in 
september 2010 zal Carla Meershoek-Onderwater officieel aftreden als Jeugdvoorzitter 
van BCW. 
 
Activiteitencommissie (jeugd) 
De Activiteitencommissie, bestaande uit zes oud-jeugdspelers van onze vereniging, heeft 
dit seizoen maar liefst vijf succesvolle activiteiten georganiseerd. Zij organiseerde voor alle 
jeugdleden het Openingsfeest, Ouder/Kind Toernooi, Sinterklaasfeest, Carnavalsfeest en 
het Eindfeest. Daarnaast coördineerde de AC de verkopen van de Grote Clubactie in 
september 2009. Op 15 mei nam Yvanka Westland afscheid als lid van de 
Activiteitencommissie.  
 
Regio Training Bollenstreek 
Voor het vijfde achtereenvolgende seizoen organiseerden diverse verenigingen uit de 
Bollenstreek in samenwerkingsverband het „Gezamenlijk Trainen Bollenstreek‟ (RTB). De 
nieuwsbrieven voor de RTB werden door de RTB-contactpersoon van BCW verzorgd. 
Zeven jeugdspelers van onze vereniging hebben aan de RTB deelgenomen. Naast de 
zondagochtendtrainingen in de periode september tot en met januari werd ook een bezoek 
gebracht aan de Dutch Open in Almere inclusief deelname aan een badmintonclinic en 
werd in Hillegom nog een toernooi gespeeld. 
  
Clubkampioenschappen 
De Clubkampioenschappen werden voor zowel de mini‟s als jeugdspelers door de 
Toernooicommissie georganiseerd. De mini‟s werden bij hun wedstrijdjes geholpen door 
een aantal jeugdbegeleiders. Het feit dat ook dit jaar weer de clubkampioenschappen van 
de junioren en senioren op dezelfde dag plaatsvonden werd als zeer gezellig ervaren. 
  
Jeugd- en Opstapcompetitie  
Dit seizoen speelden er drie reguliere jeugdcompetitieteams en twee opstapteams van 
BCW mee. Team 4 werd kampioen met een grote voorsprong op nummer 2. Voor team 1 
was het erg vervelend dat het kampioensteam 2008-2009 uit Oegstgeest in dezelfde 
klasse was blijven spelen i.p.v. één of twee klassen hoger, zoals volgens de regels had 
gemoeten. Ondanks dat ons team vaker had gewonnen van de tegenpartij geldt 
tegenwoordig het totaal aantal gewonnen partijen. Ons team werd daardoor tweede, 
ondanks de protesten van de diverse verenigingen richting Badminton Nederland over de 
onterechte indeling van hun poule. Erg vervelend voor het team dat hierdoor de 
kampioenstitel aan hun neus voorbij zag gaan. 
  
Jeugdsponsor 
Dit jaar had onze jeugd één sponsor, namelijk De Wassenaarse Krant. Alle 
competitiespelers droegen tijdens de toernooien en competitiewedstrijden het gele 
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sponsorshirt, waarbij de achterkant in de meeste gevallen was voorzien van de naam 
van de speler. 
  
Training gevorderde jeugd 
Op woensdagavond trainden de gevorderde jeugd tot half maart onder leiding van trainer 
Ben Massing in Sporthal De Schulpwei. Gelukkig heeft Mandy Akerboom jeugdtrainingen 
na het plotselinge vertrek van onze trainer kunnen overnemen. Daar waren de 
jeugdspelers dan ook erg blij mee. Dit seizoen heeft er overleg plaatsgevonden met de 
Technische Commissie om te zorgen voor een goede doorstroming van jeugdspelers naar 
de senioren. Volgend seizoen zullen meer jeugdspelers gaan trainen bij de senioren. 
Daarnaast spelen meer jeugdspelers mee in de komende seniorencompetitie, waar ze 
zullen worden begeleid door een aantal senioren die zich hiervoor beschikbaar hebben 
gesteld. Hierdoor hopen wij onze jeugdspelers meer te bieden en ze daardoor te kunnen 
behouden voor onze vereniging.  
  
Toernooien 
Diverse jeugdspelers deden mee aan het 11e New Age Prins Techniek Badminton 
toernooi. Daarnaast werd er regelmatig op individuele basis deelgenomen aan toernooien 
in onze regio, waar diverse spelers mooie prijzen in de wacht sleepten. Eén van onze 
jongere spelers Nick Blankvoort (10 jaar) speelde mee in toernooien van het Junior Master 
Circuit en eindigde op het eindtoernooi in zijn leeftijdscategorie als vijfde. Het 
grabbeltontoernooi werd georganiseerd voor de junioren. Op 15 mei jl. vond de 
prijsuitreiking plaats. Hiervoor waren o.a. twee nieuwe badmintonrackets beschikbaar 
gesteld voor Hans Jansen en Marco van Leeuwen. Ons seizoen werd afgesloten met 
leuke vriendschappelijke wedstrijden op zaterdag 12 juni jl. in Voorschoten. Daar speelden 
25 jeugdspelers van BCW tegen de jeugdspelers van EVBC-Vlietwijk. Voor een aantal 
niet-competitiespelende jeugdspelers was dit de eerste kennismaking met wedstrijden 
tegen onbekende tegenstanders. Dit alvast ter voorbereiding op de verplichte deelname 
aan de jeugd- of opstapcompetitie voor het volgende seizoen. 
 
Begeleiders  
Vorig seizoen zijn zes gevorderde jeugdspelers begonnen met het inwerken bij de mini-
trainingen, waardoor het dit seizoen mogelijk werd om kennis en werkzaamheden 
geleidelijk over te dragen aan de nieuwe begeleiders. Pip Meershoek en Manuela Rosier 
namen in oktober definitief afscheid en op 15 mei jl. droeg als laatste ook Yvanka 
Westland het stokje (in de vorm van een miniracket) over en nam zij afscheid van „haar‟ 
mini‟s. Stephanie Burgmeijer zal het komende seizoen de indelingen e.d. op zich nemen, 
waarbij Peter Akerboom net zoals de afgelopen jaren op de achtergrond een oogje in het 
zeil houdt. De beginnende jeugd kreeg ook dit jaar weer training van Mandy Akerboom. 
Hierbij werd ze geassisteerd door Marco van Leeuwen als vaste begeleider. De overige 
zes begeleiders (seniorenspelers en één oud-lid van onze vereniging) waren ingedeeld in 
poules en werden op basis van hun eigen keuzes ingedeeld om één of meerdere keren 
per maand training te geven.  
 
Project Kies voor Hart & Sport 
In tegenstelling tot de voorgaande jaren werd het vijfde seizoen van het project „Kies voor 
Hart & Sport‟ op een andere wijze georganiseerd en werd dit ook zeer kort van tevoren 
gecommuniceerd, waardoor het voor BCW niet mogelijk was dit jaar aan dit project mee te 
werken.  
 
Maatschappelijke Stage 
Dit jaar liep onze eigen jeugdspeler Jochem Donath 40 uur maatschappelijke stage bij 
ons. Dit bestond uit begeleiding bij de mini‟s en coördinatie bij de voorbereiding van de 
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thuiswedstrijden van de jeugdteams. Dit werd aan beide kanten als zeer positief 
ervaren en wat resulteerde in een extra vaste vrijwilliger bij de mini‟s voor het komende 
seizoen. Binnen de Jeugdcommissie zien we de maatschappelijke stage als een mooie 
gelegenheid om vooral onze eigen jeugdspelers kennis te laten maken met het 
vrijwilligerswerk dat door velen wordt verzet binnen onze vereniging.  
 
Zaalwacht & overige vrijwilligers 
Ook dit jaar waren er drie personen die iedere zaterdagmorgen en bij thuiswedstrijden tot 
ver in de middag, hebben gezorgd voor het beantwoorden van vragen van ouders, opvang 
van geblesseerde spelers en opvang van mogelijke nieuwe leden.  
 
Betrokkenheid van ouders  
De beperkte betrokkenheid van veel ouders blijft zorgelijk en blijft ook het komende 
seizoen weer een aandachtspunt voor de jeugdcommissie. Als club zijn wij afhankelijk van 
de inzet van vrijwilligers. Helaas moeten we constateren dat veel werkzaamheden ook dit 
jaar weer door dezelfde personen gedaan werden. Ook de werkzaamheden van een 
coach zijn leuker, wanneer er belangstelling door andere ouders getoond wordt. Bij veel 
teams waren ouders structureel aanwezig, maar helaas was dit niet bij alle teams van 
toepassing in het afgelopen seizoen. 
 
De jeugdcommissie zal in de nieuwe samenstelling ook het komende seizoen doorgaan 
met de ingeslagen weg. 
 
 
Carla Meershoek-Onderwater, 
voorzitter 
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JAARVERSLAG RECREATIECOMMISSIE 2009-2010 

 
Afdeling maandag- en donderdagavond 
Afgelopen seizoen zijn we, zoals gebruikelijk, in oktober gestart met de eerste van drie 
grabbeltonavonden en hoewel het aantal deelnemers beduidend lager lag als de 
afgelopen jaren was het wel een heel gezellige avond met mooie herfststukjes als prijzen.  
Het “sociaal half uurtje“ werd ingevoerd. Dit werkte als volgt: om half negen werd er op het 
signaal van een recreatiecommissielid van iedere baan twee spelers van de ene naar de 
andere baan doorgeschoven. Het doel hiervan is om met wat meer verschillende en 
nieuwe leden te spelen en hoewel het niet altijd van een leien dakje ging zijn we er toch 
mee door gegaan totdat de onderlinge competitie begon.   
Inschrijvingen voor de trainingen waren er, op een enkeling na, niet zodat Hans Jansen 
geen training heeft gegeven in het eerste deel van dit seizoen. Later in het seizoen heeft 
Hans nog wel aan een aantal nieuwelingen training (voor beginners) gegeven. 
Begin november hebben we weer inschrijfformulieren via de mail  uitgebracht voor de 
onderlinge competitie en de inschrijvingen waren zodanig dat we half januari met 6 teams 
met per team 2 dames en 2 heren zijn gestart en eind april waren de laatste wedstrijden.  
In december hebben we de 2e grabbeltonavond gehouden met prijzen voor iedereen en 
dit keer speelde het winterweer ons danig parten (sneeuwval) maar het was toch een 
geslaagde en gezellige avond.  
10 Mei hebben we de laatste, afsluitende grabbelton gehouden en de prijsuitreiking van de 
onderlinge competitie met wederom leuke prijzen. 
 
De commissie bestond dit seizoen uit: Lida Keukenmeester, Beate den Engelsman, Johan 
Stoute en Marian Wessels. 
 
Afdeling 55-plus 
Ons ledental mag dan ten opzichte van vorig seizoen wel gestegen zijn tot maar liefs 28 
personen, maar daarvan zijn drie personen wegens blessures administratief lid geworden. 
Wij zijn een gezellige afdeling, waar de blijvende blessures helaas de enige reden zijn tot 
een eventuele opzegging van het lidmaatschap. 
Wij kijken terug naar een actief seizoen met wedstrijden tegen Orbiton uit Leidschendam,  
„t Zandje uit Den Haag en meedoen aan het Bedrijven en Zorgtoernooi van onze eigen 
vereniging. Daarnaast ook niet te vergeten onze eigen maandelijkse grabbelton met de 
“WgV” (Winnen/ Gelijk/ Verloren) puntenscore.  
Ook de bij onze grabbelton ingevoerde opbouw van “reservepunten” blijkt een groot 
succes. 
Niet alleen de nieuwe, maar ook de oude leden maakten dankbaar gebruik van de 
trainingen gegeven door Hans Jansen. 
Naast het sportgebeuren, waar we de reglementen niet te streng hanteren is er een sterk 
sociaal contact in de vorm van het vieren van de verjaardagen tijdens de koffieronde, 
Nieuwjaarsreceptie bij een van de leden thuis en zelfs een seizoen afscheidsbrunch, waar 
diverse leden hun kookkunsten aanbieden. Diverse 55-plussers laten dat sociale aspect 
duidelijk blijken in door hen opgestuurde artikelen voor ons clubblad de “Inside”. 
 
De commissie bestond dit seizoen uit: Alberta Slootweg, Leo Koot en Rob Beuk. 
 
 
Marian Wessels, 
voorzitter 
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JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE 2009-2010 

 
Afgelopen seizoen hadden we, na een aantal jaren training in het Adelbert, weer training in 
de Schulpwei. Omdat onze trainer Ben Massing op donderdagavond ook nog ergens 
anders training moest geven kon hij pas laat bij ons beginnen. Niet ideaal en helaas zijn 
daardoor niet alle leden komen trainen.  
Omdat we nu bij de thuiswedstrijden de zaal iets langer konden huren was er niet meer de 
tijdsdruk zoals we het seizoen ervoor hadden. Hierdoor konden we meer naar de eigen 
team wedstrijden kijken, maar was er ook tijd om naar de andere teams te kunnen kijken. 
En dat was zeker de moeite waard: 
 
Team 1, uitkomend in de 4e klasse, wilde weer laten zien dat ze mee konden doen met de 
koplopers. En dat is aan het eind van het seizoen ook gebleken. Ongeslagen (!) is team 1 
het seizoen doorgekomen. Omdat er door de puntentelling per wedstrijd een punt verdiend 
kan worden is team 1 op de 2e plaats geëindigd. Ondanks dat ze van de nummer 1 thuis 
hebben gewonnen en uit gelijk hebben gespeeld zijn ze door de nieuwe telling geen 1e 
geworden. Officieel zou alleen de 1e van de poule promoveren naar de 3e klasse. Maar 
omdat wij vonden dat team 1 ook in de 3e klasse thuis hoort na dit seizoen hebben wij 
dispensatie aangevraagd bij de bond. De bond had zelf ook al gezien dat team 1 
ongeslagen was en daardoor stonden zij op de 1e plaats om mee te mogen promoveren 
en dat is uiteindelijk ook gebeurd. Team 1 is dus komend seizoen weer terug in de 3e 
klasse!  
 
Team 2 speelde ook in de 4e klasse en heeft in tegenstelling tot vorig seizoen wat meer 
punten laten liggen aan het begin. Zo werden de eerste 3 wedstrijden nog verloren. 
Helaas ook de wedstrijd tegen Bacluvo die als 2e zijn geëindigd. Na deze 3 wedstrijden 
zijn alle overige wedstrijden met gelijkspel of winst afgesloten. Ook nu kwam de 
puntentelling als spelbreker voor BCW. Aan het eind van het seizoen en na het tellen van 
alle punten is team 2 als 3e geëindigd. Het verschil met de nummer 2 werd pas duidelijk na 
het tellen van de games! Team 2 blijft dus spelen in de 4e klasse.  
 
Team 3 speelde dit seizoen in de 5e klasse en had gelukkig minder invallers nodig dan 
vorig seizoen. Hierdoor kon het team vaker met vaste koppels spelen. En dat heeft grote 
gevolgen gehad voor team 3! Bijna alle wedstrijden werden gespeeld zonder verlies. 
Helaas wist alleen de nummer 1 van de poule bij hun thuis te winnen van BCW. Alle 
overige wedstrijden werden dus een gelijkspel of winst. Dat zij hierdoor stevig op de 2e 
plaats zijn geëindigd is dan ook een juiste beloning. Voor komend seizoen betekent deze 
promotie dat team 3 in de 4e klasse gaat spelen.     
 
Team 4 heeft laten zien dat je ook kampioen kan worden zonder alles te winnen… 
Spelend in de 8e klasse hebben ze net zoals het 2e team 3 wedstrijden verloren, maar zijn 
uiteindelijk wel kampioen geworden! Omdat ze toch wel al wat punten hebben laten liggen 
kwam het op de laatste wedstrijd aan. Een 7-1 winst zou het kampioenschap betekenen. 
Maar om zeker te zijn gingen ze natuurlijk voor de 8-0. Dat juist de teamcaptain zich niet 
aan de afspraak hield bracht toch wel even de spanning terug in de zaal. Gelukkig werden 
de andere wedstrijden wel gewonnen en is team 4 de kampioen geworden. Volgend jaar 
dus naar de 7e klasse. 
 
Als we alle uitslagen op een rijtje zetten zijn er van de totaal 56 wedstrijden 41 gewonnen. 
8 maal werd er gelijk gespeeld en 7 keer was er winst voor de tegenstanders. 
 
Om het seizoen af te sluiten was er weer het traditionele gezamenlijke etentje met de 
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competitieleden en partners. Bernard had zich weer aangemeld om voor het diner te 
zorgen. Samen met Machteld werd er een Italiaanse avond georganiseerd. Met vele 
Italiaanse gerechten en een glaasje Prosecco werd er teruggekeken op een geslaagd 
seizoen.  
Een seizoen waarin we weer een beroep hebben moeten doen op een aantal invallers 
waaronder een aantal jeugdspelers. Hierbij nogmaals onze dank! 
 
De Technische Commissie bestond dit jaar uit: Anita Knijnenburg (wedstrijdsecretariaat), 
Sanne Voogel, Mariëtte Timmermans, Frans Diels en Jim Stegeman. 
 
Jim Stegeman, 
voorzitter 
 
 

Jaarverslag Toernooicommissie 2009-2010 
 
In het afgelopen badmintonseizoen heeft de toernooicommissie naast de 
clubkampioenschappen ook het New Age Badminton Tournament georganiseerd. Dit heeft 
plaatsgevonden op 12, 13 en 14 februari 2010 in onze eigen sporthal “de Schulpwei” met 
als hoofdsponsor Prins Techniek.  
Het 11e New Age Prins Techniek badmintontoernooi was erg gezellig en geslaagd. Er zijn 
op vrijdagavond, zaterdag en zondag vele wedstrijden gespeeld en uiteindelijk werd aan 
het eind van zondagmiddag de prijzen uitgereikt. De wisselbeker ging naar BadmintonKlub 
Noordwijkerhout (BKN), volgend jaar wordt het toernooi georganiseerd door Bacluvo. 
De clubkampioenschappen zijn dit jaar wederom op één dag gespeeld. Dit was vorig jaar 
prima bevallen. Zowel de jeugd als de senioren speelden op zaterdag 13 maart hun 
wedstrijden en daarnaast deden ook de mini‟s van BCW mee. Zij speelden hun eigen 
minitoernooitje met rondes van 10 minuten en ze vonden het prachtig. De winnaar 
Raymond van Vliet ging met een mooie beker naar huis net als trouwens de winnaars van 
de andere twee jeugdgroepen. De junioren waren goed vertegenwoordigd. In de A-groep 
zijn clubkampioenen geworden Guilliaume van Toer en Laure Joumier en in de B groep 
Melissa van Deursen en Robin de Zwart.  
Guilliaume en Laure ontvingen ook de wisselbekers, beschikbaar gesteld door Sporthal 
“de Schulpwei” en er was voor iedere speler een deelnemersmedaille.  
De clubkampioenschappen voor de senioren werden ook op deze zaterdag gespeeld. Het 
was leuk om zo de jeugd en de senioren allen op de baan te zien staan en elkaar te zien 
aanmoedigen. Bij de senioren werden de mix koppels door de toernooicommissie 
ingedeeld en de dubbels mochten ze zelf kiezen. Er werden dan ook hele spannende en 
gelijkwaardige wedstrijden gespeeld en dat maakt de clubkampioenschappen het 
meedoen waard. 
De clubkampioenen bij de senioren is bij de heren voor de derde keer op rij Marco van 
Leeuwen geworden en bij de dames was het net als vorig jaar Sanne Voogel die de titel 
veroverde. 
Tot slot hebben wij helaas afscheid genomen van ons trouwe commissielid Lucy. Lucy is 
gestopt met badminton en is geen lid meer van onze vereniging. Jarenlang heeft ze 
meegewerkt in de commissie en met haar was het altijd gezellig. We gaan haar missen! 
 
De commissie bestond dit seizoen uit: Lucy van der Veer, Jim Stegeman, Monique 
Hilgeman, Arjan Raaphorst en Ineke Bakker (vz). 
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ENKELE BELANGRIJKE DATA IN 

HET NIEUWE SEIZOEN 
 

AUGUSTUS: 
 
25: eerste speelavond competitiespelers 
 
 

SEPTEMBER:  
 
02: eerste speeldag op donderdag 
02: tweede speelavond competitiespelers 
 
04: eerste speeldag jeugd op zaterdag 
 
06: eerste speeldag op maandag 
06: eerste trainingsavond competitiespelers 
 
08: eerste speeldag 55+ op woensdag 
 
09: tweede speeldag op donderdag 
 
11: tweede speeldag jeugd op zaterdag 
11: start verkoop loten Grote Clubactie 
 
13: tweede speeldag op maandag 
13: tweede trainingsavond competitiespelers 
13: Algemene Ledenvergadering (21.30 – 23.00 uur) 
 
15: tweede speeldag 55+ op woensdag 
 
etc…….. 
 
19: Fietspuzzeltocht en BBQ aktieve leden 
 
26: Introducé toernooi 
 
27: eerste trainingsavond jeugd 

 

 


