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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 18 september 2017 van 21.30 tot 23.00 uur in 

Sporthal "De Schulpwei". 
 

1  Opening 
   

2  Mededelingen en ingekomen stukken 
   

3  Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 19 september 2016 
   

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 11 september 2017) 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 2017 - 2018 

Toelichting: 
Zie punt 4f. 

   
6  Verkiezing bestuursleden 

Aftredend en herkiesbaar voor een periode van 3 jaren is de voorzitter van de technische 
commissie, Jim Stegeman. Aftredend is de voorzitter van de jeugdcommissie, Marco van 
Leeuwen. Het bestuur kandideert Melissa van Deursen en/of Jochem Donath als voorzitter 
van de jeugdcommissie en Marco van Leeuwen voor de functie van algemeen bestuurslid.  
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 2017 – 2018 

   
8  Rondvraag en sluiting 
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 
D.D. 19 SEPTEMBER 2016 

 
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 20 aanwezige 
leden, waaronder erelid Piet van Leeuwen, hartelijk welkom.  
Bericht van verhindering: Desirée van der Wolf, Marian van Leeuwen en Lida Keukenmeester. 
Voor aanvang van de vergadering worden er twee jubilarissen gehuldigd. Corry Beijersbergen 
voor haar 40 jaar lidmaatschap en Jeroen Akkerman voor zijn 25 jarig jubileum. Beide worden 
in het zonnetje gezet door Marian Wessels en ontvangen naast bloemen ook resp. de 40 jaar 
handdoek en de gegraveerde pen. 
Daarna staat de vergadering stil bij het overlijden van Frans Diels (oud-lid en oud 
hoofdsponsor). 
 

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken. 

 
3. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 14 SEPTEMBER 2015 

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen, de vergadering gaat 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 korte toelichting op het verslag: We hebben € 1.740,00 meer ontvangen 
dan uitgegeven. In het verslag een overzicht ervan.  
Joop Remmerswaal: In 2004 wilde we een reserve opbouwen van € 18.000,00 en we hebben 
nu ca. € 12.000,00.  
John: Reserves zijn voor het geval dat we zouden moeten stoppen. We moeten dan nog wel 
aan alle verplichtingen voldoen. Dit zijn 100% van de vaste en contractuele kosten en 50% van 
de overige kosten.  
Hierna gaat de vergadering akkoord met het financiële verslag. 
g VERSLAG KASCOMMISSIE 
De kascommissie bestond dit jaar uit Joop Remmerswaal en Max Jetten. De kascommissie is 
akkoord met de financiële verantwoording.  
Nadat de voorzitter de verklaring van de kascommissie heeft voorgelezen, wordt John bedankt 
voor al zijn werk en met het bestuur 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.  
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5. BEGROTING 2017 – 2018 
John geeft aan dat er een contributieverhoging wordt voorgesteld van € 5,00 voor alle leden 
en € 5,00 extra voor deelname aan de competitie. Dit in verband met de contributie aan de 
bond en het “oude” advies om altijd mee te gaan met de CBS-prijsindex en vooral niet de 
contributie te verlagen omdat je anders mogelijk in een later stadium extra moet verhogen om 
alsnog een kloppende begroting te krijgen. Enige plussen en minnen zijn te verklaren door de 
stijgende prijs van shuttles, het niet meer huren van de donderdag maar samengaan met de 
volleybal en tafeltennis op woensdag.  
Joop: Er was toch vorig jaar een afspraak gemaakt om ca € 300,00 - € 400,00 per jaar te 
reserveren voor het 50-jarig bestaan?  
John: Klopt, maar we moeten dit per jaar bekijken en de continuïteit van de vereniging 
waarborgen. Als we vanaf komend seizoen een positief resultaat hebben dan kunnen we 
maximaal € 500,00 per jaar reserveren. Mocht er onverhoopt een financiële tegenslag zijn de 
komende 8 jaar dan wordt hier geld uitgehaald.  
Lonny Noordermeer: De 55+’ers betalen minder dan de andere leden? 
John: Ze huren ook minder en tegen een lager tarief. 
Marieke Evertse: Is de woensdag ook voor recreanten? 
John: Door het afstaan van de donderdag is er een groot financieel voordeel voor de hele club, 
maar we houden de woensdag apart voor de competitiespelers. De recreanten hebben amper 
gebruik gemaakt van de tweede speelgelegenheid. 
Stephanie: We hebben minder zaalhuur maar de contributie wordt wel verhoogd? 
John: De kosten blijven wel stijgen. 
Joop: CBS is 0% dus waarom nu ook de contributie 0% verhogen? 
John: Als we dat doen dan scheelt het zo € 500,00 en dat redden we niet. 
Joop: Ik heb toch nog wel argumenten om 0% te houden! 
John: We hebben minder leden maar de kosten blijven stijgen. Als die gelijk blijven dan 
kunnen we misschien een keer geen verhoging doorvoeren. En als we nieuwe leden krijgen 
dan scheelt dat ook meteen € 150,00 - € 200,00 per nieuw lid. 
Joop: Dan hebben we nieuwe leden nodig! 
John: We hebben ook een voorzitter PR nodig! 
Joop: Gaan we stemmen voor wel of niet? 
Stephanie: Het is wel € 10,00! 
Rob Beuk: Als er zoveel kosten zijn dan delen we de kosten door het aantal leden en dan is er 
zoveel contributieverhoging nodig. 
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 
Verkiesbaar zijn de penningmeester en de voorzitter van de jeugdcommissie. Er zijn geen 
tegenkandidaten dus worden zij opnieuw herkozen.  
Rob: Mandy Akerboom zou toch voorzitter zijn of is dit niet gelukt? 
Mandy: Nee, dit is niet gelukt. 
Ineke: We zijn wel heel blij dat ze het geprobeerd heeft. 
Rob: Applaus voor Mandy! 
We hebben nog steeds wel een algemeen voorzitter en een voorzitter PR nodig. 
 

7. SEIZOEN 2016 – 2017 
De recreatiecommissie meldt dat de onderlinge competitie weer georganiseerd gaat worden 
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en ook de grabbeltonnen.  
De technische commissie meldt dat komend seizoen er weer 5 teams zijn en dat de huidige 
sponsoren nog twee seizoenen doorgaan.  
De toernooicommissie meldt dat in 2017 het New Age Toernooi bij Bacluvo plaatsvindt en dat 
ook de clubkampioenschappen uiteraard weer georganiseerd worden. 
De jeugdcommissie meldt dat er weer op scholen clinics gegeven gaan worden. Via Talentum 
zijn er al 4 nieuwe leden. Maar er zijn vooral ook jonge jeugd/mini’s nodig en daar komen 
activiteiten voor. 
 

8. RONDVRAAG EN SLUITING  
Rob: Bestaat de vertrouwenspersoon nog? Dit was toch Lucy van der Veer?  
Piet: We hebben nooit gehoord van haar opzegging als vertrouwenspersoon dus officieel nog 
wel.  
John: We moeten dit netjes aan haar vragen waarop Rob aanbiedt om dit te doen. Er wordt 
besloten dat het bestuur dit gaat doen.  
Stephanie: We hebben een vriendje/vriendinnetje toernooi gehad maar kan dit ook niet voor 
de senioren georganiseerd worden?  
Ineke: Goed idee en werk dit ook uit! 
Peter: We gaan met de jeugd naar de Dutch Open maar dit is misschien ook leuk voor de 
recreanten. 
John: We kunnen het op de site zetten en mailen, omroepen of op het bord plaatsen. 
John: Via het Wassenaars Sport Contact is er een commissie binnensporten die kijkt naar de 
mogelijkheden voor een nieuwe sporthal ter vervanging van drie locaties (Huibregtse gymzaal, 
Kieviten hal en Sporthal de Schulpwei). 
Daarbij geeft hij aan wat een aantal mogelijkheden zijn en hoe de situatie nu is. Te denken valt 
aan de staat van de hal etc. De financiën komen uit de reserves van de gemeente. 
Joop: Een nieuwe hal is nieuwe bouwgrond en dus waarde voor de gemeente. 
John: Een nieuwe hal is een boost voor de zaalsporten! Kijk op de site voor veel informatie! 

 
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 2016-2017 
 
Op de afgelopen algemene ledenvergadering van 2016 waren er 20 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. Het 
gaat om competitie; recreatie algemeen; recreatie 55+; junioren; mini’s; administratieve leden. 
  
MEDEDELINGEN UIT DE BESTUURSVERGADERINGEN 
We starten het seizoen met de Algemene Ledenvergadering. Hierin werd er over de financiën 
gesproken en werd besloten tot een verhoging van de contributie. Daarnaast zijn er nog steeds 
twee belangrijke vacatures in het bestuur vacant en dat baart ons zorgen. Er zijn twee jubilarissen 
Corry Beijersbergen met 40 jaar lidmaatschap en Jeroen Akkermans met 25 jaar.  
In de maand oktober is gesproken over de openstaande bestuursfuncties en hoe we weer nieuwe 
leden kunnen werven. In november komen de problemen met het veelvuldig verzetten van data 
voor de competitieteams aan de orde. Marco van Leeuwen (team 1) is door een blessure lange tijd 
uitgeschakeld. In de laatste vergadering van het jaar bespreken we de problemen bij de 
competitie. Tevens besluiten we de pr-functie bij de vrijwilligers vacaturebank te plaatsen. In het 
nieuwe jaar 2017 kan door het bestuur op de nieuwjaarsreceptie de jubilaris Rob Beuk niet 
gehuldigd worden voor zijn 25 jarig lidmaatschap in verband met ziekte, maar op een later tijdstip 
wordt dit alsnog gedaan. 
In de volgende bestuursvergadering worden reguliere zaken besproken met name de PR zaken 
zoals advertenties en het zoeken naar een PR functionaris die zitting neemt in het bestuur én een 
voorzitter. In de bestuursvergadering van februari wordt gesproken over een brainstorm die gaat 
plaatsvinden op initiatief van Peter Akerboom en Marco van Leeuwen waarin allerlei zaken 
rondom de vereniging besproken gaan worden met een groep enthousiaste leden. Dit gebeurde in 
een workshopachtige vorm met leden uit alle geledingen. Het resultaat hiervan is veel 
opmerkingen, tips, ideeën en vragen. Een vijftal leden heeft alles verwerkt tot één document van 
waaruit het bestuur verdere stappen kon zetten. 
In de laatste vergaderingen van het seizoen werd het vervolg van de brainstormavond besproken. 
Er zijn stappen gezet om een BCW hoekje te maken in de kantine van de sporthal en dit hoekje 
heeft inmiddels vorm gekregen met zwarte banken, gele tafels en een lamp. Daarnaast is op een 
paar onderdelen de website aangepast en is daar nu complete informatie te vinden over shuttles 
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en clubkleding. Door LJ Sport is een poster gemaakt met daarop de verkrijgbare clubkleding. 
Het kunnen inschrijven voor toernooien wordt nu beter op de website gepresenteerd. Nieuwe 
leden ontvangen voortaan een welkomstbrief met daarin heel veel informatie over onze 
vereniging. Bij de jeugdcompetitiewedstrijden is sinds dit seizoen een gastvrouw/-heer aanwezig 
die de bezoekende teams welkom heet. Er wordt verteld waar de kleedkamers zijn, op welke baan 
er gespeeld wordt en de meegereisde ouders krijgen een kopje koffie aangeboden. Deze 
gastvrijheid heeft al veel positieve reacties bij tegenstanders losgemaakt. 
De brainstorm heeft dus al de nodige vruchten afgeworpen. 
 
Marco treedt af als jeugdvoorzitter maar blijft wel in het bestuur in de functie algemene zaken en 
dit zal op de komende ALV officieel besloten worden. Er zijn twee nieuwe kandidaten voor de 
functie van jeugdvoorzitter en zij oriënteren zich op deze functie in het bestuur en zijn daarom 
aanwezig bij de laatste vergaderingen van het seizoen.  
 
Ineke Bakker, 
Secretaris 
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JAARVERSLAG PR 2016-2017 
 

Bij deze een korte terugblik op het seizoen 2016-2017. Ook dit jaar is de vraag gesteld om de 
vacature voor PR voorzitter op te vullen. Tot op heden is dit helaas nog niet gelukt waardoor 
meerdere taken momenteel door andere leden van het bestuur worden waargenomen.  
Afgelopen seizoen is door meerdere vrijwilligers van de vereniging een steentje bijgedragen aan 
de acties. In mei hebben een aantal vrijwilligers tijdens de WassHapp, een vrijwilligersmarkt 
georganiseerd door de vrijwilligerscentrale, een stand bemand om voorbijgangers informatie te 
geven over onze vereniging en onze sport. Ook zijn er verschillende kleinere acties geweest, je 
kunt dan onder andere denken aan gratis de rest van het seizoen badmintonnen als je deel hebt 
genomen aan de 26e editie van het bedrijventoernooi.  
In dit seizoen zijn Florein Zorg BV en Wassenaarders.nl sponsoren geweest van onze club, evenals 
LJ Sport als subsponsor. 
Na ieder toernooi, thuiswedstrijd, kampioensmoment of ander leuk of bijzonder bericht over 
activiteiten, is er naar gestreefd dit te vermelden in de pers en op social media. Regelmatig was er 
nieuws in De Wassenaarse Krant, evenals op Wassenaarders.nl, www.bcwassenaar.nl en op onze 
eigen Facebookpagina. Uiteraard zo vaak mogelijk met foto, zodat BC Wassenaar en de sponsors 
zo goed mogelijk zichtbaar werden.  
Voor komend seizoen gaan we weer op zoek naar vrijwilligers om alle taken van de PR zo effectief 
mogelijk uit te kunnen voeren. Ledenwerving, het bijhouden van contacten vanuit onze vereniging 
naar buiten, op zoek naar advertenties voor de website, het benaderen van nieuwe sponsoren en 
het organiseren van ledenwerfacties om nieuwe leden net zo enthousiast te maken over onze 
vereniging en sport als wij!  
 
PR Commissie  
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JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2016-2017 
  
Samenstelling Jeugdcommissie 
Ook dit seizoen bestond de jeugdcommissie uit: Marco van Leeuwen (voorzitter), Peter Akerboom, 
Melissa van Deursen en Jochem Donath. 
 
Clubkampioenschappen 
De clubkampioenschappen werden voor 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. De singles werden gewonnen door Luc Schiebroek en Mandy 
de Zwart, zij mogen zich een jaar jeugd clubkampioen noemen. 
 
Jeugd- en opstapcompetitie 
Dit jaar hebben er weer 4 teams competitie gespeeld. We hadden 3 mix teams in de klasse  U17-II, 
U15 en U13 en 1 opstapteam. Team 1 werd kampioen en dat was niet alles ze wisten ook bij de 
regiokampioenschappen de titel te pakken, erg goed gedaan. Team 2 pakte net geen goud en 
werd 2de in de competitie. Team 3 en opstapteam 1 werden helaas laatste. 
 
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 
badmintonvereniging Bacluvo uit Voorhout. Ook is er een klein groepje die ook nog op andere 
toernooien zoals het Leids Open wisten te schitteren. 
  
Begeleiders 
Dit jaar hebben Maarten Konings, Remco de Rooij, Sven van Kuyen, Mark Parlevliet en Dennis 
Klaverveld de training op zaterdagochtend gedraaid. Onder toeziend oog van Peter Akerboom, 
Jochem Donath en Marco van Leeuwen.  
 
De jeugdcommissie zal ook hun best doen om het komende seizoen zo succesvol mogelijk te laten 
verlopen. En er zullen hierdoor wat veranderingen plaats gaan vinden. Ook willen we ons best 
weer gaan doen om de ouders wat meer te gaan betrekken, wat nog steeds heel lastig blijft. 
 
Marco van Leeuwen, 
voorzitter 
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JAARVERSLAG RECREATIECOMMISSIE 2016-2017 
 
Maandagavond 
Het seizoen begon rustig maar in oktober hadden we toch weer een gezellige volle zaal. Er waren 
20 deelnemers en dus 5 banen bezet wat een mooie score is voor een gezellige grabbelton. Na 
afloop van de wedstrijden was het ook aan de bar nog lang gezellig.  
De kerstgrabbelton was met ongeveer hetzelfde aantal deelnemers en een tafel vol prijzen ook 
weer een geslaagde avond. 
Begin februari 2017 zijn we begonnen met de onderlinge competitie. Ook dit keer hebben we 
gekozen voor koppels in plaats van teams. Er waren 10 gemengde koppels en 1 koppel met 2 
dames. Het is een heel geslaagde competitie met spannende en sportieve wedstrijden geworden. 
Eind mei hebben we dit onderlinge toernooi afgesloten met een eindgrabbelton. Op deze avond 
was er tevens de prijsuitreiking van de onderlinge competitie. De 1e prijs met 20 punten was voor 
Frances en Rick, de 2e prijs met 19 punten ging naar Corry (van Vliet) en Jeroen en tot slot de 3e 
prijs met 13 punten werd gewonnen door Marianne van Leeuwen en Karel. 
 
Totaal over drie grabbeltonnen zijn ook prijzen uitgereikt: 
Bij de dames: 1 Corry van Vliet, 2 Marianne van Leeuwen 
Bij de heren: 1 Max Jetten, 2 Rick Noordhoorn 
Poedelprijs was er voor Margriet Visser. 
We hebben ook 2 dagprijzen voor de laagste score van de avond en deze waren voor onze 2 
nieuwe leden Toefail en Anita. Zij zijn door het meedoen aan het bedrijventoernooi zo enthousiast 
geworden dat ze lid zijn geworden van onze vereniging. 
Al met al een geslaagd en gezellig seizoen bij de recreatie. 
De recreatiecommissie bestond uit: Marian Wessels, Yvonne van der Gugten en Beate den 
Engelsman. 
 
55-plus 
Bij aanvang van het seizoen hadden we 24 leden en 3 aspirant spelers, die het helaas na 2 keer 
proefspelen al voor gezien hielden. 
In principe was het een niet zo positief seizoen voor de 55-plus afdeling. Het begon eind oktober 
met de heupoperatie van Bep van Leeuwen, waardoor zij voorlopig nu administratief lid is 
geworden. Andere geblesseerden herstelden gelukkig nog tijdens het lopende seizoen. 
Door een ernstige longaandoening van commissielid Rob Beuk ging de geplande 55-plus 
Nieuwjaarsreceptie op 11 januari niet door. Ook waren er te weinig enthousiaste 55-plussers om 
mee te doen aan het 26ste bedrijventoernooi. Grootste klap was het op 2 juli overlijden van de bij 
onze club zeer geliefde Maria Komen door een terminale ziekte. Natuurlijk hebben we tijdens het 
verloop van deze ernstige ziekte de eindeseizoen brunch op 28 juni niet door laten gaan en zal de 
prijsuitreiking van de grabbelton pas in september plaats gaan vinden.  
En of de ellende nog niet compleet was hoorden we dat op 5 juli ons gewaarde oud-lid Sjoerd van 
der Werf ook al aan een terminale ziekte was overleden. 
Vele 55-plussers zijn zowel naar de condoleance van Maria op donderdag 6 juli in Lisse, als ook bij 
de uitvaart van Sjoerd op donderdag 13 juli in Wassenaar geweest. 
De 55-plussers spelen traditiegetrouw door in de zomermaanden op de donderdagmiddag bij 
sportpark Mariahoeve in de zaal van Drop-Shot, waar familie en vrienden mee kunnen spelen. 
Goed nieuws is dat Lucy van der Veer komend seizoen eindelijk tijd heeft om op woensdag te 
komen spelen en zodat we in het nieuwe seizoen met 22 leden kunnen starten. 
Ook hadden we drie jubilarissen Leo en zijn Mimi, Jan en zijn Lenie, Joop en zijn Pauline waren dit 
seizoen allen 50 jaar getrouwd, gefeliciteerd allemaal. 
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Hierbij bedanken wij Carel Caminada, Cees Schoorl en Anton Jansen voor het tijdelijk 
besturen van de 55-plus afdeling tijdens de ziekteperiode van de commissieleden. 
 
De commissie bestond dit seizoen uit: Alberta Slootweg en Rob Beuk. 
 
Marian Wessels, 
voorzitter 

 
 

JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE 2016-2017 
 
Afgelopen seizoen speelden we met 5 teams. Voor komend seizoen gaan we met 4 teams verder 
door opzeggingen en blessures. 
  
Uiteindelijk zijn deze 5 teams als volgt geëindigd: 
Team 1 speelde weer sinds lange tijd in de Hoofdklasse. Helaas door pech met blessures hebben zij 
zich niet kunnen handhaven en gaan nu terug naar de 1e klasse. 
Team 2 speelde in de 3e klasse en zijn prima in de middenmoot geëindigd en spelen ook komend 
seizoen weer in de 3e klasse.   
Team 3 is 4e geworden maar doordat er 1 team minder is komend seizoen worden zij 
samengevoegd met team 4. 
Team 4 is dik verdiend kampioen geworden! Dus promotie naar de 5e klasse. 
Team 5 gaat mee promoveren vanuit de 7e klasse naar de 6e klasse door een prima 2e plaats. 
 
Weer een mooi seizoen met zelfs weer een kampioensteam! 
Na de laatste thuiswedstrijd was er natuurlijk ook weer het eten met alle competitiespelers, 
invallers en partners.  
 
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 2016-2017 
 

In het afgelopen badmintonseizoen heeft de toernooicommissie de clubkampioenschappen 
georganiseerd. 
De clubkampioenschappen zijn zoals de laatste jaren gebruikelijk op één zaterdag gespeeld. Zowel 
de jeugd als de senioren speelden op zaterdag 18 maart 2017 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). Clubkampioenen bij de jeugd 
zijn geworden Luc Schiebroek en Mandy de Zwart. Luc en Mandy ontvingen ook de wisselbekers, 
beschikbaar gesteld door Sporthal “de Schulpwei”. Daarnaast werden er bij de eerste en tweede 
plaats in alle onderdelen mooie prijzen gewonnen. Natuurlijk was er ook voor iedere speler een 
deelnemersmedaille. De clubkampioenschappen voor de senioren werd eveneens op deze 
zaterdag gespeeld. Ook dit jaar waren er helaas geen recreatiespelers vertegenwoordigd. Er 
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werden hele spannende wedstrijden gespeeld. De clubkampioen bij de senioren is bij de 
heren Maarten Konings geworden en bij de dames Mandy Akerboom.  
Het 18e New Age toernooi werd gehouden bij Bacluvo uit Voorhout. Onze vereniging deed mee 
met circa 25 leden en er werden vele leuke wedstrijden gespeeld. De verenigingsbeker werd helaas 
net niet door ons gewonnen maar door BKN uit Noordwijkerhout. Volgend seizoen zal daar ook het 
19e toernooi plaatsvinden.  
 
De toernooicommissie bestond uit Jim Stegeman, Monique Hilgeman en Ineke Bakker. 
 
Ineke Bakker, 
voorzitter 
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ENKELE BELANGRIJKE DATA IN 
HET NIEUWE SEIZOEN 

 
AUGUSTUS: 
 
14: eerste speeldag competitiespelers op maandag 
 
21: eerste speeldag senioren op maandag 
 
23: eerste speeldag competitiespelers op woensdag 
 
26: eerste speeldag jeugd op zaterdag 
 
28: tweede speeldag senioren op maandag 
 
30: eerste speeldag 55+ op woensdag 
30: tweede speeldag competitiespelers op woensdag 
 
SEPTEMBER: 
 
02: tweede speeldag jeugd op zaterdag 
 
04: derde speeldag senioren op maandag 
 
06: tweede speeldag 55+ op woensdag 
06: derde speeldag competitiespelers op woensdag 
 
09: geen badminton op zaterdag 
 
11: geen badminton op maandag 
 
13: geen badminton op woensdag 
 
16: derde speeldag jeugd op zaterdag 
 
18: vierde speeldag senioren op maandag 
18: Algemene Ledenvergadering (21.30 – 23.00 uur) 
 
20: derde speeldag 55+ op woensdag 
20: vierde speeldag competitiespelers op woensdag 
 
23: vierde speeldag jeugd op zaterdag 
23: eerste thuiswedstrijden competitie 
 
etc…….. 
 
OKTOBER: 
 
02: eerste trainingsavond jeugdselectie 

Voor een volledig 
overzicht van alle 

geplande  
BC Wassenaar activiteiten  

 

kijk eens op onze website: 
www.bcwassenaar.nl 


