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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 17 september 2018 van 21.30 tot 23.00 uur in 

Sporthal "De Schulpwei". 
 

1  Opening 
   

2  Mededelingen en ingekomen stukken 
   

3  Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 september 2017 
   

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 10 september 2018) bij 
de penningmeester opgehaald worden. 
Toelichting punt 4h: 
De huidige commissie bestaat uit: Lida Keukenmeester en Stephanie Burgmeijer.  
Reserveleden: Joop Remmerswaal en Max Jetten. 

   
5

  
 Begroting 2018 - 2019 

Toelichting: 
Zie punt 4f. 

   
6  Verkiezing bestuursleden 

Aftredend en herkiesbaar voor een periode van 3 jaren zijn de secretaris, Ineke Bakker en de 
voorzitter van de recreatiecommissie, Marian Wessels. Marco van Leeuwen is verhuisd en 
treedt af als Bestuurslid Algemene Zaken. De functies van algemeen voorzitter en voorzitter 
PR commissie zijn vacant, die van Algemene Zaken zal niet vervuld worden.  
(Tegen)kandidaten kunnen zich, schriftelijk, tot een half uur voor aanvang van de 
vergadering opgeven bij de secretaris. 

   
7  Seizoen 2018 – 2019 

   
8  Rondvraag en sluiting 
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 
D.D. 18 SEPTEMBER 2017 

 
1. OPENING VOORZITTER 

Om 21.35 uur opent Ineke Bakker als waarnemend voorzitter (wv) de vergadering en heet 
haar 3 medebestuursleden, waaronder erelid John Spring in ’t Veld, alsmede de 20 aanwezige 
leden, waaronder erelid Piet van Leeuwen, hartelijk welkom.  
Bericht van verhindering: Marian Wessels, Desirée van der Wolf, Marieke Evertse en Rob 
Beuk. 
Voor aanvang van de vergadering worden er zes jubilarissen gehuldigd: 25 jaar voor Sabine 
Roelandse en Frances May en 40 jaar voor Mineke Kiel, Lonny Noordermeer, Corrie van der 
Ploeg en Tonny Heidinga. Allen worden in het zonnetje gezet door John en Jim en ontvangen 
naast bloemen ook de 40-jaar handdoek of de gegraveerde pen. 
Daarna staat de wv stil bij het overlijden van Elly Jansen, Maria Komen en Sjoerd van der 
Werff. 
 

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

 
3. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 19 SEPTEMBER 2016 

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen, de vergadering gaat akkoord met het verslag. Piet van 
Leeuwen: Lucy van der Veer staat als vertrouwenspersoon. Hoe staat het daarmee? Ineke: Is 
ze nog steeds. Ze heeft een eigen e-mailadres wat op de site staat. 
 

4. a JAARVERSLAG SECRETARIS 
Deze 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 een winst van circa € 600,00. In het verslag een overzicht ervan. We hebben 
jeugdsubsidie van € 300,00 van de gemeente gekregen. Bij diverse lasten staat € 500,00. Dat is 
een reservering voor het jubileum. Zoals vorig jaar afgesproken proberen we dit jaarlijks opzij 
te zetten. Ook is afgesproken dat als het nodig is we deze reservering kunnen aanspreken. Dit 
jaar kan het dus wel, echter is het geen garantie voor de toekomst.  
De gemeente krijgt nog geld van ons. 
De reservering voor het jubileum staat er dus op. 
De reservering jeugdkamp kan ook benut worden voor andere zaken die betrekking hebben 
op de jeugd. 
Hierna gaat de vergadering akkoord met het financiële verslag. 
g VERSLAG KASCOMMISSIE 
De kascommissie bestond dit jaar uit Lida Keukenmeester en Max Jetten. De kascommissie is 
akkoord met het verslag.  
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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 Stephanie Burgmeijer. 
Reserveleden zijn Joop Remmerswaal en Max Jetten.  
 

5. BEGROTING 2017 – 2018 
De bestuurskosten zijn gestegen i.v.m. het inrichten van het Black&Yellow hoekje.  
We hebben dit seizoen 4 teams i.p.v. 5 teams dus zijn de kosten voor de badmintonbond 
gedaald.  
Het te verwachten resultaat is een winst van € 100,00. In combinatie met een CBS-inflatie van 
ongeveer 0,00 % stelt het bestuur voor de contributies niet te verhogen. 
Er zijn geen vragen, de begroting wordt goedgekeurd. 
 

6. VERKIEZING BESTUURSLEDEN 
Verkiesbaar is de voorzitter van de Technische Commissie. Er zijn geen tegenkandidaten dus 
wordt Jim Stegeman opnieuw herkozen. Hij geeft wel aan dat het de laatste drie jaren zijn. 
Marco van Leeuwen treedt af als voorzitter Jeugd Commissie en wil op eigen verzoek 
bestuurslid algemene zaken worden. Er wordt toestemming aan de leden gevraagd en dit 
wordt ook verkregen.  
De vacature voor voorzitter van de Jeugd Commissie wordt opgevuld door Melissa van 
Deursen en Jochem Donath. Melissa zal het aanspreekpunt in het bestuur zijn, maar de functie 
doen zij samen. Er zijn hiervoor geen tegenstemmen dus worden zij beide welkom geheten. 
We hebben nog steeds wel een algemeen voorzitter en een voorzitter PR Commissie nodig! 
 

7. SEIZOEN 2017 – 2018 
In het algemeen hetzelfde programma: Er zijn jeugdactiviteiten, vier seniorenteams, 
Clubkampioenschappen 17 februari, New Age Toernooi 9, 10 en 11 maart in Noordwijkerhout. 
De sporthal plannen worden door John toegelicht:  
Tot nu toe zijn de plannen onzeker. Er is een opdracht van de gemeente om te kijken naar een 
(haalbare) accommodatie voor alle binnensporten. Sloop van de huidige hal en verkoop van de 
grond kan niet omdat de gemeente niet de eigenaar is van de grond.  
Op het Kieviten terrein zelf gaat niet omdat dan de golf in de knel komt. Een andere optie is 
het slopen van hun sporthal en een nieuwe hal bouwen. Nog een optie is een nieuwe hal op 
het Blauw Zwart terrein maar dan zou de kantine ook gesloopt moeten worden en is de vraag 
of er voldoende verhuur is.  
Francis: Wie zit er in de commissie en gaat onze hal plat? 
John: Jan-Pieter Becker, Mildo Meijer (Kieviten), Wim Topper en ikzelf. Het slopen van onze 
hal is een idee en wordt zeker in de plannen meegenomen.  
Frances: Wil de gemeente nog wel investeren?  
John: Ik denk nog één maal en dan afstoten. 
 

8. RONDVRAAG EN SLUITING  
Er zijn geen vragen en om 22.20 uur sluit de wv de vergadering en wordt de aanwezigen een 
drankje aangeboden in de bar.  
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JAARVERSLAG SECRETARIS 2017-2018 
 
Op de afgelopen algemene ledenvergadering van 2017 waren er 20 leden aanwezig exclusief de 4 
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  : Melissa van Deursen en Jochem Donath 
Recreatievoorzitter   : Marian Wessels 
Public Relations  : vacant 
Technische Commissie : Jim Stegeman 
Algemene zaken  : Marco van Leeuwen 
 
LEDENADMINISTRATIE 
Hierbij dank ik Scarlet van der Kwaak die ook dit jaar de ledenadministratie heeft verzorgd.  
 
OVERZICHT VAN DE LEDEN 
Op de vergadering kunt u het overzicht krijgen van de mutaties binnen de verschillende lidsoorten.
   
MEDEDELINGEN UIT DE BESTUURSVERGADERINGEN 
We starten het seizoen met de Algemene Ledenvergadering. Hierin werd er over de financiën 
gesproken en werd er dit keer besloten om niét de contributie te verhogen. Daarnaast zijn er nog 
steeds twee belangrijke vacatures in het bestuur en dat blijft helaas maar ieder jaar zo. Er zijn zes 
jubilarissen: Corrie van der Ploeg, Mineke Kiel, Tonny Heidinga en Lonneke Noordermeer met 40 
jaar lidmaatschap en Sabine Roelandse en Frances May met 25 jaar. In de maand oktober is 
gesproken over een begeleidingscursus die 9 leden van de vereniging gaan volgen. Ook zijn folder 
en inschrijfformulier nu in het Engels beschikbaar. In november en december wordt gesproken 
over de situatie rondom de bouw van een nieuwe sporthal. Er is een sporthalcommissie vanuit het 
Wassenaars Sportcontact en John zit in deze commissie namens de zaalsporten. Optie is om de hal 
van de Kieviten te slopen en daar een nieuwe hal te bouwen. Onze sporthal zal daarna gesloopt 
worden. In 2018 wordt door het bestuur op de nieuwjaarsreceptie opnieuw benadrukt dat we 
vacatures hebben en ook dat we dringend nieuwe sponsors nodig hebben. In de volgende 
vergadering worden reguliere zaken besproken. In de bestuursvergadering van februari wordt 
gesproken over een erg leuke ‘training’ met top badmintonners Yao Jie en Eric Pang die werden 
meegenomen door een nieuw recreatielid. Er wordt gezorgd dat dit in de diverse media bekend 
wordt gemaakt. Ook het droevige nieuws dat ons ruim 40 jarige lid (al geruime tijd door ziekte niet 
meer actief) Hans Jansen is overleden. 
In de laatste vergaderingen van het seizoen werd gesproken over de nieuwe sporthal, deze lijkt er 
nu echt te komen eind 2019 of begin 2020. Daarnaast moet ook BCW zich houden aan de AVG-wet 
en er is nu een goedgekeurde regeling gerealiseerd. Tot slot hebben we het over het beheer van 
de sporthal gehad en met name de schoonmaak, de bezetting van de bar en de EHBO 
verantwoordelijkheid. Tot slot wordt afscheid genomen van Marco van Leeuwen die dichterbij zijn 
woonplaats Waddinxveen badminton gaat spelen. Op de ALV zullen we officieel afscheid nemen. 

 
Ineke Bakker, 
Secretaris  
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JAARVERSLAG PR 2017-2018 
 

Bij deze een korte terugblik op het seizoen 2017-2018. Ook dit jaar is de vraag gesteld om de 
vacature voor PR voorzitter op te vullen. Er is zelfs een advertentie geplaatst op de vacaturebank 
van de Vrijwilligerscentrale. Nog steeds is de vacature er en moeten meerdere taken door andere 
leden van het bestuur worden waargenomen.  
Afgelopen seizoen is door meerdere vrijwilligers van de vereniging een steentje bijgedragen aan 
verschillende kleinere acties. Je kunt dan onder andere denken aan gratis de rest van het seizoen 
badmintonnen als je deel hebt genomen aan de 27e editie van het bedrijventoernooi en aan een 
actieve deelname aan de Albert Heijn Sportactie. 
Het afgelopen seizoen zijn Florein Zorg BV en Wassenaarders.nl sponsoren geweest van onze club. 
De contracten zijn per 30 juni afgelopen. De zoektocht naar een nieuwe sponsor voor de komende 
twee seizoenen lijkt geslaagd! 
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 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 2017-2018 
  
Samenstelling Jeugdcommissie 
In de jeugdcommissie heeft er een wisseling plaats gevonden. Marco van Leeuwen is gestopt als 
voorzitter van de jeugdcommissie. Peter Akerboom, Melissa van Deursen en Jochem Donath 
vormen dit seizoen de jeugdcommissie. 
 
Activiteitencommissie (jeugd) 
De activiteitencommissie is dit jaar halverwege het seizoen ook gewijzigd. Sanne Losekoot, Mandy 
de Zwart, Nils Zuidhoek en Luc Schiebroek vormen op dit moment de activiteitencommissie en 
worden begeleid door Melissa van Deursen en Jochem Donath.  
Door deze wijziging zijn er wat minder activiteiten georganiseerd. De activiteiten die zijn 
georganiseerd zijn o.a. het meeneemtoernooi,  Sinterklaas dobbelen en een spetterend eindfeest 
bij de Kwakel met als afsluiting de BBQ.   
 
Clubkampioenschappen 
De clubkampioenschappen werden voor zowel de beginnende jeugd als de gevorderde jeugd door 
de Toernooicommissie georganiseerd. Er deed dit jaar niet veel jeugd mee, maar de kinderen die 
meededen vonden het een geslaagd toernooi. 
 
Jeugd- en opstapcompetitie 
Dit jaar hebben er weer 4 teams competitie gespeeld. We hadden 3 mix teams in de klasse  U19-II, 
U17-II en U15 en 1 opstapteam. Team 1 werd tweede, team 2 vierde en team 3 vijfde en het 
opstapteam werd 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 
BKN in Noordwijkerhout.  
  
Begeleiders 
Dit jaar hebben Jochem Donath, Maarten Konings, Dennis Klaverveld, Mark Parlevliet en Peter 
Akerboom training gegeven. Daarbij hebben Mandy de Zwart, Sanne Losekoot, Luc Schiebroek en 
Nils Zuidhoek om de beurt geholpen om het training geven te leren. Jochem Donath heeft hen 
voornamelijk begeleid daarin. 
Hiernaast hebben Jochem Donath, Maarten Konings, Dennis Klaverveld, Mandy de Zwart, Sanne 
Losekoot, Luc Schiebroek, Nils Zuidhoek en Melissa van Deursen een cursus baantrainer gevolgd en 
succesvol afgerond. 
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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 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. 
 
De jeugdcommissie zal ook hun best doen om het komende seizoen zo succesvol mogelijk te laten 
verlopen. 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. 
 
Melissa van Deursen, 
voorzitter 
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JAARVERSLAG RECREATIECOMMISSIE 2017-2018 
 
Maandagavond 
Dit seizoen hebben we toch een aantal nieuwe leden mogen begroeten (niet door de actie van 
AH), nl. Sam, Wang (eerst met 10 rittenkaart), Alex en Mandy en Tina en op het einde van het 
seizoen kwam Moris en hopelijk zien we hem volgend seizoen ook terug. Helaas heeft Syb zijn 
lidmaatschap opgezegd.  
De herfstgrabbelton hebben we gehouden met 20 deelnemers. Er was na afloop weer een 
gezellige nazit aan de bar bij de prijsuitreiking. Zo ook in december met de kerstgrabbelton, er was 
hier natuurlijk weer prijs voor iedereen. 
Januari zijn we gestart met de onderlinge competitie, opnieuw ingedeeld met koppels. Er werden 9 
gemengde en 2 dameskoppels gevormd, echter 1 koppel heeft moeten afhaken. Ondanks dit 
waren er weer hele leuke wedstrijden en iedereen heeft volgens ons genoten van het badminton 
spelen. Eind mei hebben we na de eindgrabbelton de prijzen uitgereikt voor de beste 3 koppels en 
er was ook een poedelprijs. 
Dit seizoen heeft Beate een certificaat gehaald om training te geven aan beginnende 
badmintonspelers. Namens ons allen, proficiat Beate. 
We sluiten het seizoen af en gaan weer vol goede moed naar volgend seizoen. 
De recreatiecommissie bestond uit: Marian Wessels, Yvonne van der Gugten en Beate den 
Engelsman. 
 
55-plus 
Wegens overlijden en blessures sloten we het vorige seizoen af met slechts 21 leden. 
Daar de eindeseizoenbrunch en tevens prijsuitreiking van seizoen 2016/17 wegens het overlijden 
van Maria Komen geen doorgang kon vinden op 28 juni 2017 hebben wij die prijsuitreiking pas 
gehouden op 6 september in het nieuwe seizoen. De eerste prijs “Het Zilveren Alberta Schaaltje” 
werd gewonnen door de overleden Maria en in ontvangst genomen door haar man Hans Komen, 
die het nu definitief als herinnering mag behouden.  
Door een Albert Heijn actie en terugkeer van oude leden steeg vanaf de aanvang van seizoen 
2017/18 het aantal 55-plussers naar 26 leden.  Op 10 januari hadden we een zeer bijzondere 55-
plus nieuwjaar receptie nog in kerstsfeer op Stoeterij “In ’t Groene Hout” georganiseerd door ons 
medelid Arno van der Ham. Helaas waren er ook dit seizoen te weinig enthousiaste 55-plussers om 
mee te doen aan het 27ste bedrijventoernooi op 27 maart. Wel hebben we steeds op de laatste 
woensdag van de maand volgens traditie onze grabbelton gehouden, waar de uitslag en prijzen 
bekend werden gemaakt bij de eindeseizoenbrunch op 27 juni gehouden bij een van de 55-plus 
leden thuis. Diverse leden maken dan voor eigen kosten wat lekkers en de gastheer/-vrouw zorgt 
dan voor de drankjes. De uitslagen worden ook gepubliceerd op de BCW website bij senioren/55-
plus.  De 55-plussers spelen op eigen kosten traditie getrouw door in de zomermaanden op de 
donderdagmiddag van 14:00 tot en met 15:30 uur bij sportpark Mariahoeve in de zaal van Drop-
Shot, waar familie en vrienden kunnen mee spelen en na afloop is er altijd nog tijd voor een 
drankje met bittergarnituur op het gezellige terras. 
Hierbij bedanken wij vooral Carel Caminada en al zijn mede assistenten bij het helpen van tal van 
activiteiten bij de 55-plus. 
De commissie bestond dit seizoen uit: Alberta Slootweg en Rob Beuk. 
 
Marian Wessels, 
voorzitter 
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JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE 2017-2018 
 
Afgelopen seizoen speelden we met 4 teams.  
Uiteindelijk zijn deze 4 teams als volgt geëindigd: 
Team 1 speelde vorig seizoen nog Hoofdklasse maar moesten dit seizoen helaas terug naar de 1e 
klasse. Daar hebben zij zich prima gehandhaafd op de gedeelde 5e plaats. 
Team 2 eindigde vorig seizoen nog in de middenmoot van de 3e klasse maar kon dit seizoen niet 
voorkomen dat zij gaan degraderen naar de 4e klasse. 
Team 3 is ook in de middenmoot geëindigd en blijft dus in de 5e klasse spelen.  
Team 4 is zeer goed op de 3e plek geëindigd. Zij blijven dan ook in de 6e klasse spelen.  
 
Na de laatste thuiswedstrijd was er natuurlijk ook weer het eten met alle competitiespelers, 
invallers en partners.  
 
Voor komend seizoen zijn de regionale klasses gecombineerd met de landelijke divisies. Hierdoor 
blijven de teams wel in de juiste klasse maar heet het nu divisies. 
Team 1 speelt 5e divisie 
Team 2 speelt 7e divisie 
Team 3 speelt 8e divisie 
Team 4 speelt 9e divisie 
 
Helaas neemt Akkemay van Leeuwen afscheid van de Technische Commissie. Zij wordt opgevolgd 
door Eveline Spring in ’t Veld. 
Wij danken Akkemay voor haar jarenlange inzet en heten Eveline van harte welkom! 
 
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 2017-2018 
 

In het afgelopen badmintonseizoen heeft de toernooicommissie alleen de clubkampioenschappen 
georganiseerd. 
De clubkampioenschappen zijn zoals de laatste jaren gebruikelijk op één zaterdag gespeeld. Zowel 
de jeugd als de senioren speelden op zaterdag 17 februari 2018 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). Ook werd er in deze 
jeugdgroep bij gebrek aan inschrijving geen damesdubbel en herendubbel gespeeld. De 
clubkampioenen zijn geworden Nils Zuidhoek en Mandy de Zwart. Nils en Mandy ontvingen ook de 
wisselbekers, beschikbaar gesteld door Sporthal “de Schulpwei”. Natuurlijk was er ook voor iedere 
speler een deelnemersmedaille.  
De clubkampioenschappen voor de senioren werd eveneens op deze zaterdag gespeeld. Er werden 
hele spannende wedstrijden gespeeld. De clubkampioen bij de senioren is bij de heren Marco van 
Leeuwen geworden en bij de dames Eveline Spring in ‘t Veld.  
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Het 19e New Age toernooi werd gehouden bij BKN uit Noordwijkerhout. Onze vereniging 
deed mee met circa 25 leden en er werden vele leuke wedstrijden gespeeld. De verenigingsbeker 
werd helaas niet door ons gewonnen, maar door Bacluvo. Volgend seizoen zal het 20ste toernooi 
bij BC Hillegom 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: 
 
13: eerste speeldag competitiespelers op maandag 
 
20: tweede speeldag competitiespelers op maandag 
 
27: eerste speeldag senioren op maandag 
 
29: eerste speeldag competitiespelers op woensdag 
29: eerste speeldag 55+ op woensdag 
 
SEPTEMBER:
 
01: eerste speeldag jeugd op zaterdag 
 
03: tweede speeldag senioren op maandag 
 
05: tweede speeldag 55+ op woensdag 
05: tweede speeldag competitiespelers op woensdag  
 
08: geen badminton op zaterdag 
 
10: derde speeldag senioren op maandag 
 
12: derde speeldag 55+ op woensdag 
12: derde speeldag competitiespelers op woensdag  
 
15: tweede speeldag jeugd op zaterdag 
 
17: vierde speeldag senioren op maandag 
17: Algemene Ledenvergadering (21.30 – 23.00 uur) 
 
19: vierde speeldag 55+ op woensdag 
19: vierde speeldag competitiespelers op woensdag 
 
22: derde speeldag jeugd op zaterdag 
22: eerste thuiswedstrijden competitie 
 
etc…….. 
 
OKTOBER: 
 
01: eerste trainingsavond jeugdselectie 

Voor een volledig 
overzicht van alle 

geplande  
BC Wassenaar activiteiten  

 

kijk eens op onze website: 
www.bcwassenaar.nl 


