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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 19 september 2016 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 2015 

   
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 16 september 2016) bij 
de penningmeester opgehaald worden. 
Toelichting punt 4h: 
De huidige commissie bestaat uit: Lida Keukenmeester en Max Jetten.  
Reserveleden: Joop Remmerswaal en Stephanie Burgmeijer. 

   
5

  
 Begroting 2016 - 2017 

Toelichting: 
Zie punt 4f. 

   
6  Verkiezing bestuursleden 

Aftredend en herkiesbaar voor een periode van 3 jaren zijn de penningmeester, John Spring 
in ‘t Veld en de voorzitter van de jeugdcommissie, Marco van Leeuwen. De functies van 
voorzitter en voorzitter PR commissie zijn vacant.  
(Tegen)kandidaten kunnen zich, schriftelijk, tot een half uur voor aanvang van de 
vergadering opgeven bij de secretaris. 

   
7  Seizoen 2016 – 2017 

   
8  Rondvraag en sluiting 
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 
D.D. 14 SEPTEMBER 2015 

 
1. OPENING VOORZITTER 

Om 21.35 uur opent Ineke Bakker als waarnemend voorzitter (wv) de vergadering en heet 
haar 4 medebestuursleden, waaronder erelid John Spring in ’t Veld, alsmede de 17 aanwezige 
leden hartelijk welkom.  
Bericht van verhindering: Desirée van der Wolf, Piet van Leeuwen en Rob Beuk.  
Voor aanvang van de vergadering worden er twee jubilarissen gehuldigd. Alberta Slootweg 
voor haar 40-jaar lidmaatschap en Rob Gijsbertse voor zijn 25-jarig jubileum. Beiden worden in 
het zonnetje gezet door John en ontvangen naast bloemen ook resp. de 40-jaar handdoek en 
de gegraveerde pen. 
Daarna staat de wv stil bij het overlijden van Jules Laurey en Ineke Konst.  
 

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
De Inside met de stukken van de ALV is niet uitgekomen. Via de site waren deze te vinden. 
Anton Jansen: Volgens hem en Piet van Leeuwen zijn ze niet te vinden/openen. John: de 
stukken zijn wel degelijk te openen. 

 
3. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 17 SEPTEMBER 2012 

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen en dus gaat de vergadering akkoord met het verslag. 
 

4. a JAARVERSLAG SECRETARIS 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.  
b JAARVERSLAG P.R. 
Deze wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
c JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 
Deze wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
d JAARVERSLAG RECREATIECOMMISSIE 
Deze wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
e JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE 
Deze wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
f JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 
John geeft nog een hele korte toelichting op het verslag.  
Hierna gaat de vergadering akkoord met het verslag. 
g VERSLAG KASCOMMISSIE 
De kascommissie bestond dit jaar uit Joop Remmerswaal en Stephanie Burgmeijer omdat de 
oorspronkelijke commissieleden (Lida Keukenmeester en Max Jetten) verhinderd waren. Zij 
zijn volgend jaar weer aan de beurt. De kascommissie is akkoord met het verslag.  
Nadat de voorzitter de verklaring van de kascommissie heeft voorgelezen, wordt John bedankt 
voor al zijn werk en over het afgelopen seizoen gedechargeerd. 
h VERKIEZING KASCOMMISSIE 
De nieuwe kascommissie bestaat uit Lida Keukenmeester en Max Jetten. Reserveleden zijn 
Joop Remmerswaal en Stephanie Burgmeijer.  
 

5. BEGROTING 2015 – 2016 
John geeft aan dat er een contributieverhoging wordt voorgesteld van 5 euro voor alle leden 
en 5 euro extra voor deelname aan de competitie. In 2016 organiseert BCW het New Age 
Toernooi maar dat is buiten de club om en er is een reserve potje voor dit toernooi gespaard 
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door de jaren heen. Wel zijn er nog sponsoren nodig! In 2024 bestaat BCW 50 jaar en de 
vraag is of we nu al reserves moeten opbouwen. 
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over de begroting. Dus hierna bekrachtigt de 
waarnemend voorzitter met een hamerslag de goedkeuring van de begroting incl. de 
contributieverhoging.  
 

6. VERKIEZING BESTUURSLEDEN 
We hebben dringend een voorzitter nodig en zo ook een voorzitter voor de PR commissie! 
Joop: Plaats een profiel van de functie in de Inside met o.a. wat de functie-inhoud en hoeveel 
tijd er ongeveer voor staat. En wat valt er te verwachten met vergaderingen, representatie 
etc.  
Margriet: Er bestaat een vacaturebank voor externe geïnteresseerden. 
John: Dat kan inderdaad maar het is jammer dat het zo moet. Ook al i.v.m. het gevoel voor 
badminton en de club. We hebben nu wel een update van de profielschets uit het beleidsplan. 
Dit kunnen we mailen naar de leden met daarbij de vraag of je op een andere manier kan 
bijdragen aan BCW.  
Ineke: Leden komen vaker alleen voor de sport en niet voor de club of het verenigingsgevoel. 
Dit is helaas een veel voorkomende tendens tegenwoordig. Tips en ideeën zijn welkom!  
Voor een periode van drie jaren worden de voorzitter van de recreatie commissie Marian 
Wessels en de secretaris Ineke Bakker herkozen. 
 

7. SEIZOEN 2015 – 2016 
De recreatiecommissie meldt dat de onderlinge competitie eind januari 2016 weer van start 
gaat en er hopelijk veel inschrijvingen zijn. Dit jaar is er 26 oktober nog de herfst grabbelton en 
14 december de Kerst grabbelton.  
In mei 2016 volgt nog de eindgrabbelton en aansluitend de prijsuitreiking van de onderlinge 
competitie.  
De technische commissie meldt dat komend seizoen er weer 5 teams zijn en dat we een 
nieuwe trainer hebben. 
De toernooicommissie meldt dat we in 2016 het New Age Toernooi gaan organiseren. 
De jeugdcommissie meldt dat er door de doorstroming van oudere jeugd er onderaan weinig 
jeugdleden meer zijn. Er zijn weer mini’s (vanaf ca 5 jaar) nodig! Een ledenwerfactie is op 
komst.  
Marieke Evertse: Is er geen mogelijkheid voor jeugd om bij verenigingen te “proeven”? 
Marco: Dit was vroeger Hart voor Sport maar dat is afgeschaft. Wel is er nu Talentum waar 
scholen een clinic kunnen aanvragen. Of een schooltoernooi etc.  
Verder is Vera Slats uit de jeugdcommissie en is zij nu wedstrijdsecretaris.  
John: Bij het jubileum zijn 3 prijzen uitgereikt waaronder o.a. een gratis lidmaatschap. Deze 3 
leden zijn gebleven.  
In 2016 is het 25e bedrijventoernooi! Hans Jansen wordt helaas gemist in de voorbereidingen. 
En voor de 26e editie wordt het tijd om het stokje over te dragen.  
 

8. RONDVRAAG EN SLUITING  
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  
 

Om 22.25 uur sluit de wv de vergadering en wordt de aanwezigen een drankje 
aangeboden in de bar.   
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JAARVERSLAG SECRETARIS 2015-2016 
 
Op de afgelopen algemene ledenvergadering van 2015 waren er 17 leden aanwezig exclusief de 5 
bestuursleden.  
Dit verslag is een korte algemene samenvatting van alle bestuurszaken uit de vergaderingen van 
het afgelopen seizoen. 
 
BESTUURSSAMENSTELLING 
Voorzitter   : vacant 
Secretaris   : Ineke Bakker  
Penningmeester  : John Spring in ’t Veld 
Jeugdvoorzitter  : Marco van Leeuwen 
Recreatievoorzitter   : Marian Wessels 
Public Relations  : vacant 
Technische Commissie : Jim Stegeman 
 
LEDENADMINISTRATIE 
Hierbij dank ik Scarlet van der Kwaak die wederom dit afgelopen jaar de ledenadministratie heeft 
verzorgd.  
 
OVERZICHT VAN DE LEDEN 
Op de vergadering kunt u het overzicht krijgen van de mutaties van de verschillende leden.  
   
MEDEDELINGEN UIT DE BESTUURSVERGADERINGEN 
We starten het seizoen traditiegetrouw met de Algemene Ledenvergadering. Hierin werd er over 
de financiën gesproken en werd besloten tot een verhoging van de contributie. Daarnaast zijn er 
twee belangrijke vacatures in het bestuur vacant en dat baart ons zorgen. Er zijn twee jubilarissen 
Alberta Slootweg met 40 jaar lidmaatschap en Rob Gijsbertse met 25 jaar. In de maand oktober is 
gesproken over de ontwikkelingen omtrent de sporthal vanuit de gemeente, er wordt een begin 
gemaakt met de opzet van de sportnota. Goed nieuws; er zijn leden die zich willen oriënteren op 
een bestuursfunctie. In november komt Mandy Akerboom bij de vergadering om te kijken of de 
functie van voorzitter iets voor haar zou zijn. In december laat Mandy weten graag de functie van 
voorzitter voor een proefperiode op zich te willen nemen. Er wordt afgesproken haar tot de ALV 
van september 2016 de tijd te geven en dan haar officieel te benoemen als de functie haar bevalt. 
In het nieuwe jaar 2016 wordt door het bestuur op de nieuwjaarsreceptie de jubilaris Simon 
Koekoek gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap. 
In de volgende bestuursvergadering wordt besloten om de postbus op te heffen en als postadres 
het adres van de secretaris te gebruiken en dit te regelen bij de Kamer van Koophandel. Er wordt 
nog steeds gezocht naar een kandidaat voor de PR commissie die zitting neemt in het bestuur. We 
treffen voorbereidingen voor het New Age toernooi en het blijkt dat een hoofdsponsor en overige 
financiën moeizaam te verkrijgen zijn.  
In de laatste vergaderingen van het seizoen werd gesproken over de zaken rond de sportnota van 
de gemeente waar ook de eventuele renovatie of nieuwbouw van de sporthal ter sprake komt. Dit 
alles in overleg met het Wassenaars Sportcontact waar John ook penningmeester is en hij tevens 
in de commissie ‘sporthallen’ heeft plaatsgenomen. Op deze manier blijven wij dus goed op de 
hoogte van de ontwikkelingen rond de sporthal. 
 
Ineke Bakker, 
Secretaris  
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JAARVERSLAG PR 2015-2016 
 

Met een nieuw seizoen voor de boeg nog even een korte terugblik op het huidige jaar. Tot op 
heden is er nog geen nieuwe vrijwilliger bereid gevonden om de functie van voorzitter PR 
Commissie te vervullen, maar deze zoektocht zal zeker moeten worden doorgezet.  
Public Relations 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 op de website, zoekt (hoofd)sponsors en draagt haar 
steentje bij in het bestuur. Daarbij worden er door de PR acties bedacht en uitgevoerd om het 
ledenbestand op peil te houden. Vele van deze taken worden op dit moment in verband met het 
ontbreken van leden en een voorzitter van de commissie waargenomen door de overige 
bestuursleden van de club. Nadat afgelopen jaar het laatste clubblad, jarenlang samengesteld 
door Carola Mooijman, op de deurmat is gevallen, wordt nu de focus gelegd op advertenties op de 
website www.bcwassenaar.nl. Afgelopen jaar zijn ook Florein Zorg BV en Wassenaarders.nl de 
sponsoren van de club geweest, evenals  
LJ sport onze subsponsor. 
Van alle thuiswedstrijden van de senioren- en jeugdcompetitie is een verslag te vinden geweest in 
de Wassenaarse Krant en op Wassenaarders.nl, vergezeld door een foto. Daarnaast verschijnen 
ook vele andere berichten in de krant en op Wassenaarders.nl over de verschillende activiteiten bij 
bijvoorbeeld de recreatiecommissie, nieuwtjes en toernooien. Daarnaast wordt er zo goed 
mogelijk gebruik gemaakt van de Facebookpagina van BCW. BCW probeert zo veel mogelijk weken 
per jaar een bericht uit te sturen om zoveel mogelijk inwoners van Wassenaar en omstreken te 
bereiken en de club bekend te maken. 
Een aantal enthousiaste vrijwilligers is ook afgelopen jaar bij verschillende basisscholen langs 
geweest voor een clinic. Daarnaast kennen wij natuurlijk ons eigen 25e Bedrijventoernooi en het 
dit jaar door BCW georganiseerde New Age toernooi. 
Afgelopen juni zijn alle vrijwilligers via een uitje in de Haagse binnenstad bedankt voor hun inzet 
afgelopen jaar.  
 
 
PR Commissie 
  

http://www.bcwassenaar.nl/
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JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2015-2016 
  
Samenstelling Jeugdcommissie 
In de jeugdcommissie heeft er een wisseling plaats gevonden.  Marco van Leeuwen, Peter 
Akerboom, Melissa van Deursen en Jochem Donath vormen de jeugdcommissie. 
 
Activiteitencommissie (jeugd) 
De activiteitencommissie, bestaande uit vijf spelers van onze vereniging, heeft dit seizoen 
meerdere succesvolle activiteiten georganiseerd. De activiteiten die zij o.a. organiseerden waren 
het Halloween toernooi, Sinterklaas dobbelen en een spetterend eindfeest bij Jump-XL. 
 
Clubkampioenschappen 
De clubkampioenschappen werden voor zowel de mini’s, de beginnende jeugd en de gevorderde 
jeugd door de Toernooicommissie georganiseerd. Ook dit jaar was het weer een zeer geslaagd 
toernooi waarbij we veel support van ouders kregen. 
 
Jeugd- en opstapcompetitie 
Dit jaar hebben er weer 4 teams competitie gespeeld. We hadden 3 mix teams in de klasse  U17-II, 
U15 en U15 en 1 opstapteam. Team 1 werd kampioen; team 2 en team 3 werden helaas laatste en 
het opstapteam werd ook kampioen.  
 
Training gevorderde jeugd 
Ook dit jaar hebben we op maandagavond training gehad van onze trainer: Jeroen van der Zwan. 
Dit tot grote vreugde van de jeugd. Jeroen wist goed in te spelen op de ontwikkelingen van onze 
jeugdspelers wat als resultaat had dat de trainingen op de maandagavond zeer druk bezocht 
werden. Dit seizoen hebben er weer een aantal jeugdspelers mee gedraaid met de 
seniorencompetitie. Het doel hiervan is dat de doorstroom van junior naar senior beter verloopt 
ook hopen wij hierdoor onze jeugdspelers meer te kunnen bieden en ze te behouden voor onze 
vereniging. Wederom heeft er een overleg plaats gevonden met de technische commissie en de 
jeugd begeleiding (Peter Akerboom nam hier het voortouw in namens de jeugdbegeleiding). Ook 
nu is er weer besloten dat er een aantal nieuwe jeugdspelers mee gaan doen met de 
seniorencompetitie die in september zal starten.  
 
Toernooien 
Diverse jeugdspelers deden mee aan het New Age toernooi dat dit jaar georganiseerd werd door 
onze eigen vereniging hier in Wassenaar.  
  
Begeleiders 
Dit jaar hebben Maarten Konings, Remco de Rooij, Sven van Kuyen en Dennis Klaverveld de 
touwtjes in handen gekregen bij de training op zaterdagochtend. Onder toeziend oog van Peter 
Akerboom, Jochem Donath en Marco van Leeuwen.  
 
Clinics 
Ook dit jaar hebben we ons best gedaan weer clinics te geven op verschillende basisscholen. Dit is 
zeer zeker weer gelukt, helaas hebben we er (nog) niet echt leden aan overgehouden. Ook hebben 
we met Talentum meegedraaid dit seizoen en hier houden we hopelijk 3 leden aan over. 
 
Betrokkenheid van ouders 
De beperkte betrokkenheid van veel ouders blijft zorgelijk en blijft ook het komende seizoen weer 
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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 de coaches 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. Dit jaar hebben we ook een drukbezochte 
ouderochtend gehad alleen is daar niet echt veel uitgevloeid. 
 
De jeugdcommissie zal ook hun best doen om het komende seizoen zo succesvol te laten 
verlopen. 
 
Marco van Leeuwen, 
voorzitter 
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JAARVERSLAG RECREATIECOMMISSIE 2015-2016 
 
Maandag- en donderdagavond 
Het seizoen begon zeer rustig maar in oktober hadden we toch weer een gezellige volle zaal, nou 
ja vol, 24 deelnemers, maar we hebben maar 32 recreanten. Het is dus een mooie score voor een 
gezellige grabbelton en ook aan de bar was het nog lang gezellig.  
De kerstgrabbelton was met ongeveer hetzelfde aantal deelnemers en een tafel vol prijzen ook 
weer een geslaagde badmintonavond. 
Eind januari zijn we begonnen met de onderlinge competitie. Deze keer hebben we gekozen voor 
koppels i.p.v. teams, dit vanwege “mannentekort”, maar dit bleek een gouden greep. Het is een 
heel geslaagde competitie met spannende en sportieve wedstrijden geworden. Eind mei hebben 
we dit afgesloten met weer een grabbelton en tevens de prijsuitreiking van de competitie. De 
positieve reacties die we ontvangen hebben over deze vorm van onderlinge competitie zal volgend 
seizoen zeker een vervolg krijgen. 
De recreatiecommissie bestond uit: Marian Wessels, Yvonne van der Gugten en Beate den 
Engelsman. 
 
55-plus 
Geen nieuwe leden tijdens afgelopen seizoen, maar in de loop van het jaar wel de terugkeer van 
Jan Ruijgrok, die een lange tijd de zorg had over ons oud-lid Lenie. Ook terugkeer van een 
herstelde Gert van Driel, die een blessure opliep tijden het zomerbadminton. Helaas is ons 
boegbeeld Alberta Slootweg door een hinderlijke blessure aan haar hand na 40 jaren 
badmintonnen bij BCW niet meer in staat om een racket vast te houden, maar zal gelukkig wel de 
55-plus blijven leiden. Anton Jansen heeft op vrijwillige basis diverse taken van Alberta op een 
professionele manier overgenomen.  
Dat betekent, dat we met 24 spelers het nieuwe seizoen gaan starten. Door een nieuw 
grabbelsysteem zorgen we ervoor dat er altijd een mix tegen een mix staat opgesteld. Buiten een 
wisselbeker voor de winnaar bij de Heren is er het zilveren Alberta-schaaltje voor de eerste Dame. 
Degene die de meeste wedstrijden heeft gewonnen moet een extra prijs (dit seizoen een Maison 
Kelder taart) wegschenken of verloten.  
Door allerlei oorzaken hebben we de traditionele 55-plus nieuwjaarsreceptie niet bij een van de 
leden thuis, maar op 6 januari in miniformaat gehouden in de sporthal, maar natuurlijk wel met 
oliebollen en appelflappen.  
Door te veel blessures konden we afgelopen seizoen helaas niet meedoen aan het 25ste 
Bedrijven/Zorg toernooi.  
De einde seizoen brunch en de uitslagen van de grabbelton hebben we dit jaar gehouden in de 
zonnige tuin van Dick en Jopie van Waegeningh met dank aan de hapjesmakers.  
Door het wegvallen van clubblad de Inside vullen we dat gemis nu in, door uitslagen met hun 
begeleidende verhalen te vermelden op het 55-plus gedeelte van de BCW-website. Ook krijgen de 
55-plussers tal van info, foto’s en verslagen na de wedstrijden via email.  
Na de woensdagochtend en de koffieronden met gebak speelden de meeste 55-plussers ook de 
zomermaanden door in hun al 17 jaar oude, maar nog steeds in goede kwaliteit verkerende 
blauwe BCW-shirts op de donderdagmiddag op de banen van Dropshot in Mariahoeve, maar dan 
na afloop met een biertje en bittergarnituur.  
De commissie bestond dit seizoen uit: Alberta Slootweg en Rob Beuk. 
 
Marian Wessels, 
voorzitter 
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JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE 2015-2016 
 

Seizoen 2015-2016 was wederom een seizoen voor Badminton Club Wassenaar met allerlei 
soorten wedstrijden.  
 
Uiteindelijk zijn de teams als volgt geëindigd: 
Team 1 speelde in de 1e klasse en daar hebben ze met zeer goed spel de promotie naar de 
Hoofdklasse weten te behalen! Lange tijd geleden voor BCW dat er weer eens een team zo hoog 
speelde. 
Team 2 speelde in de 3e klasse en spelen ook komend seizoen weer in de 3e klasse.   
Team 3 kwam 2 jaar geleden uit de 6e klasse naar de 4e vorig jaar. Misschien was dat een te grote 
stap vooruit en daarom spelen ze komend seizoen 1 treetje lager in de 5e klasse. 
Team 4 blijft net zoals vorig seizoen in de 6e klasse spelen. 
Team 5 gaat ook dit seizoen weer in de 7e klasse spelen. Ook nu komen er weer nieuwe teamleden 
die hopelijk ooit hoger gaan spelen. 
 
Na de laatste thuiswedstrijd was er natuurlijk ook weer het eten met alle competitiespelers, 
invallers en partners. Net als vorig jaar was het voor de organisatie en vrijwilligers (o.a. de chef-
kok) weer een spreekwoordelijk eitje want deze keer werd het eten verzorgd door de plaatselijke 
Griek! 
 
De technische commissie bestond uit Sanne Voogel, Akkemay van Leeuwen, Vera Slats 
(wedstrijdsecretariaat) en Jim Stegeman. 
Voor komend seizoen wensen wij iedereen veel succes! 
 
 
Jim Stegeman, 
voorzitter 
 
 

JAARVERSLAG TOERNOOICOMMISSIE 2015-2016 
 

In het afgelopen badmintonseizoen heeft de toernooicommissie het New Age toernooi en de 
clubkampioenschappen georganiseerd. 
Het 17e New Age toernooi werd gehouden op 4, 5 en 6 maart 2016 en er werden 365 wedstrijden 
door 164 ingeschreven spelers van zes verenigingen gespeeld. De volgende verenigingen doen 
ieder jaar mee aan het New Age toernooi: Bacluvo, BC Hillegom, BC BIOS, Dynamo Sassem, BKN en 
BCW. De verenigingsbeker werd gewonnen door Dynamo Sassem en volgend jaar wordt het 
toernooi georganiseerd door Bacluvo uit Voorhout.   
De clubkampioenschappen zijn zoals de laatste jaren gebruikelijk op één zaterdag gespeeld. Zowel 
de jeugd als de senioren speelden op zaterdag 2 april hun wedstrijden.  
De junioren speelden dit jaar alleen in de A-groep. Net als bij de senioren waren er geen 
inschrijvingen vanuit de beginnende B-groep (recreatie bij de senior). In de A-groep zijn 
clubkampioenen geworden Robin de Zwart en net als vorig jaar werd Manon Dompeling 
dameskampioen. Robin en Manon ontvingen ook de wisselbekers, beschikbaar gesteld door 
Sporthal “de Schulpwei”. Voor Manon was het de derde keer op rij dus zij mocht de beker houden. 
Daarnaast werden er bij de eerste en tweede plaats in alle onderdelen mooie prijzen gewonnen. 
Natuurlijk was er ook voor iedere speler een deelnemersmedaille.  
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De clubkampioenschappen voor de senioren werd ook op deze zaterdag gespeeld. Ook dit 
jaar waren er helaas geen recreatiespelers vertegenwoordigd. Er werden hele spannende 
wedstrijden gespeeld. De clubkampioen bij de senioren is bij de heren Marco van Leeuwen 
geworden en bij de dames Manon Dompeling. Net als vorig jaar won Marco de eerste prijs bij alle 
drie de onderdelen; een prachtige prestatie! 
 
De toernooicommissie bestond uit Jim Stegeman, Monique Hilgeman en Ineke Bakker. 
Bij het organiseren van het New Age toernooi kregen we hulp van onze oud 
toernooicommissieleden Lucy van der Veer en Arjan Raaphorst. 
 
 
Ineke Bakker, 
voorzitter 
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ENKELE BELANGRIJKE DATA IN 
HET NIEUWE SEIZOEN 

 
AUGUSTUS: 
 
22: eerste speeldag competitiespelers 
 
29: tweede speeldag competitiespelers 
 
31: eerste speeldag senioren op woensdag 
 
SEPTEMBER: 
 
03: eerste speeldag jeugd op zaterdag 
 
05: eerste speeldag senioren op maandag 
 
07: eerste speeldag 55+ op woensdag 
 
07: tweede speeldag senioren op woensdag 
 
10: tweede speeldag jeugd op zaterdag 
 
12: tweede speeldag senioren op maandag 
 
14: tweede speeldag 55+ op woensdag 
 
19: Algemene Ledenvergadering (21.30 – 23.00 uur) 
 
24: eerste thuiswedstrijden competitie 
 
etc…….. 
 
OKTOBER: 
 
01: start verkoop loten Grote Clubactie 
 
03: eerste trainingsavond jeugdselectie 
 
 

Voor een volledig overzicht van alle geplande  
BC Wassenaar activiteiten,  

 

kijk eens op onze website: 
www.bcwassenaar.nl 


