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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 dinsdag 24 september 2019 van 20.00 tot 21.30 uur  

in de bestuurskamer van Blauw Zwart. 
 

1  Opening 
   

2  Mededelingen en ingekomen stukken 
   

3  Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17 september 2018 
   

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 17 september 2019) bij 
de penningmeester opgehaald worden. 
Toelichting punt 4h: 
De huidige commissie bestaat uit: Lida Keukenmeester en Joop Remmerswaal.  
Reserveleden: Max Jetten en Stephanie Burgmeijer. 

   
5

  
 Begroting 2019 - 2020 

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, Melissa van Deursen. De functies van 
algemeen 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 2019 – 2020 

   
8  Rondvraag en sluiting 
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  
D.D. 17 SEPTEMBER 2018 

 
1. OPENING VOORZITTER 

Om 21.40 uur opent Ineke Bakker als waarnemend voorzitter (wv) de vergadering en heet 
haar 4 medebestuursleden, waaronder erelid John Spring in ’t Veld, alsmede de 22 aanwezige 
leden, welkom. Deze keer in de bar omdat de vergaderruimte niet meer beschikbaar is. 
Bericht van verhindering: Eveline Spring in ’t Veld, Peter Akerboom en Akkemay van Leeuwen. 
Voor aanvang van de vergadering worden er vier jubilarissen gehuldigd: 25 jaar voor Scarlet 
van der Kwaak, Jim Stegeman, Mandy Akerboom en Mark Parlevliet. Allen worden in het 
zonnetje gezet door Ineke en ontvangen naast bloemen ook de 25-jaar gegraveerde pen. De 
huldiging van Eveline en Akkemay volgt nog op een later tijdstip.  
Ook neemt het bestuur nog afscheid van Marco van Leeuwen als voorzitter van de Jeugd 
Commissie. Ook voor hem warme woorden en een bon voor het vele werk wat hij gedaan 
heeft voor de vereniging.  
Daarna staat de wv stil bij het overlijden van Hans Jansen. 
 

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
John geeft informatie over de AVG: Voor BCW staat de informatie op de site en op het digitale 
inschrijfformulier. Er zijn kleine interne aanpassingen bijvoorbeeld foto’s op de site. Als het 
nieuwsfeiten zijn dan mogen die op de site geplaatst worden. Vragen over AVG kunnen 
gestuurd worden naar privacy@bcwassenaar.nl  
Joop: De foto’s die net gemaakt zijn mogen die op de site? 
John: Ja, dit is nieuws. Zodra alles geregeld is dan komt dit in het reglement van BCW (over ca. 
1 jaar).  
Rob: Moet ik ook mijn ledenlijst verbergen/versleutelen?  
John: Ja!  
Ernst: In het verleden was informatie over leden makkelijk te vinden, wordt dit aangepast? 
John: Ja, gaan we aanpassen. Of we vragen toestemming, of we gaan apart een toegang 
maken voor alleen leden.  
 
Ineke vraagt namens het bestuur officieel toestemming voor het benoemen van 2 nieuwe 
ereleden.  
Joop: Wat zijn de criteria? 
Ineke: Je moet veel doen of gedaan hebben voor de club! 
De aanwezige leden gaan hierna speculeren wie het zouden kunnen zijn, en geeft uiteraard 
daarna het mandaat.  
 
Rob krijgt de gelegenheid om zijn ingestuurde stuk voor te dragen over het beheer en het 
onderhoud van de sporthal.  
Joop: Is dit eenmalig? 
Rob: Nee, meerdere weken achter elkaar treffen we de bar, hal en kleedkamers vies aan. En 
er is geen bezetting van de bar. 
De vloer was nu wel schoongemaakt maar daardoor nog te nat om te spelen.  
Ineke: Het bestuur is er al een jaar mee bezig. Het is zelfs een actiepunt voor de vergadering. 
Ook maandagavond en zaterdagochtend zijn er klachten.  
Het is onder onze aandacht maar niet zomaar op te lossen.  
Rob: Moeten we niet naar de gemeente?  
Ineke: Daar zijn we mee bezig, ook met andere zaalsporters om gezamenlijk een gesprek aan 
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te gaan.  
Joop: Wat is de oorzaak?  
Ineke: Dat weten we niet.  
Rob: Ik heb gehoord dat er voor Eric geen toekomst is.  
Ineke: Dat is slechts een kant van het verhaal. Tot circa 1 ½ jaar geleden is het goed gegaan, 
maar het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Directe oplossingen (zoals minder of geen huur 
betalen uit de voordracht van Rob) is niet haalbaar. Ook omdat Eric hiermee naar de rechter 
kan gaan.  
Rob: Als er niets uitgevoerd wordt dan mag je dat toch wel verlangen? 
Joop: Geen toekomst voor Eric is geen argument.  
John: Ik heb contact gehad met de volleyballers en handballers, maar dat gesprek was toen 
nog niet acuut problematisch.  
Bezetting bij calamiteiten vinden wij ook noodzakelijk. Na 40 jaar huren bouwen we een recht 
op, dus de opmerking van Eric dat hij niet aanwezig hoeft te zijn is dus geen argument.  
We willen nu eerst een gesprek aangaan samen met andere zaalsporters. Ondertussen kan 
iedereen het natuurlijk zelf ook melden bij Eric. Als exploitant heeft hij morele en rechterlijke 
plichten!  
Ernst: Waarom heeft het zo lang moeten duren?  
John: Het stapelde zich langzaam op en nu zijn de gesprekken (vanaf mei) gekomen. Deze 
werden met smoesjes afgewimpeld. We willen nu een front vormen.  
Joop: Het wordt breed gedragen door de leden van BCW.  
Ineke: Soms gaat het ook beter, maar we missen Yvonne bij de 55+ wat ook lastig is.  
 

3. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 18 SEPTEMBER 2017  
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen, de vergadering gaat akkoord met het verslag.  
 

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  
Ernst: Waarom vallen donateurs onder administratie en donaties onder sponsoren?  
John: Klopt inderdaad, dit is al jaren zo.  
John geeft nog een korte toelichting op het verslag: Voor het jubileumfonds is er minder dan 
gepland. Dit komt o.a. door de niet betaalde contributie van leden die teruggaan naar hun 
eigen land terwijl ze wel meegenomen zijn in de begroting.  
Joop: Het jubileum blijft belangrijk dus we moeten wel blijven sparen!  
Ernst: De rente op de spaarrekening is nihil.  
Hierna gaat de vergadering akkoord met het financiële verslag.  
g   VERSLAG KASCOMMISSIE  
De kascommissie bestond dit jaar uit Max Jetten en Stephanie Burgmeijer. 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 
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gedechargeerd.  
h   VERKIEZING KASCOMMISSIE 
De nieuwe kascommissie bestaat uit Lida Keukenmeester en Joop Remmerswaal. 
Reserveleden zijn Stephanie Burgmeijer en Max Jetten. 
 

5. BEGROTING 2018-2019  
John: De zaalhuur is iets gestegen, de jeugd huurt minder uren. Met deze begroting komt er 
een contributieverhoging van € 5,00 per lid. Vorig jaar hadden we geen verhoging.  
Er zijn verder geen vragen dus wordt de begroting en de verhoging van € 5,00 goedgekeurd. 
Ernst: Mooi dat we een nieuwe hoofdsponsor hebben! Waarna er applaus volgt voor Light-
Design.  
 

6. VERKIEZING BESTUURSLEDEN  
Verkiesbaar zijn de secretaris van BCW en de voorzitter van de Recreatie Commissie. Er zijn 
geen tegenkandidaten dus worden Ineke Bakker en Marian Wessels opnieuw herkozen. 
Marco van Leeuwen is afgetreden als bestuurslid Algemene Zaken en deze functie zal verder 
niet vervuld worden.  
We hebben nog steeds wel een algemeen voorzitter en een voorzitter PR Commissie nodig!  
 

7. SEIZOEN 2018-2019  
Recreatie Commissie: Eind oktober is er weer de Herfstgrabbelton en uiteraard in december 
ook de Kerstgrabbelton. Ook gaan we weer een onderlinge competitie organiseren. 
Technische Commissie: In verband met een dames tekort hebben we maar drie teams in 
plaats van vier.  
Toernooi Commissie: Het New Age toernooi is in februari bij Hillegom. Uiteraard gaan we ook 
weer Clubkampioenschappen organiseren.  
Jeugd Commissie: We hebben iets minder jeugdleden omdat een aantal alleen maar 
seniorencompetitie gaan spelen.  
John: Bij Albert Heyn kunnen zegels gespaard worden om te komen badmintonnen!  
Sanne: Hoe lang nog?  
John: Nog circa twee weken.  
Joop: Is er geen activiteit waar sportverenigingen zich kunnen presenteren?  
John: De Vrijwilligers Centrale gaat dat komend voorjaar organiseren. Dit komt ook nog terug 
bij het Wassenaars Sport Contact.  
Joop: Waar?  
John: In het dorp maar ook op het evenementenplein. De VWC pakt dit in brede zin op, ook 
met zorg etc.  
Joop: Er moet weer reuring komen!  
John: Wil je hierover meedenken? Kan ik je opgeven als idee aanbrenger?  
Joop: Is goed.  
 

8. RONDVRAAG EN SLUITING  
Rob: Ik heb het vrijwilligersuitje gemist.  
Ineke: Er wordt aan gewerkt door Jochem Donath.  
Rob: Bij de vorige reünie is er korting gegeven aan oud-leden die terugkwamen. Is die korting 
er nog steeds?  
John: Nee.  
Scarlet: Kan er iets gedaan worden aan het late tijdstip?  
Ineke: Dit is ontstaan omdat er te weinig leden naar de vergadering kwamen. Daarom hebben 
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we voor een speelavond gekozen en beginnen we later omdat we de leden die avond 
ook nog gelegenheid willen bieden tot spelen. We nemen het mee voor de volgende 
vergadering.  
Stephanie: Is er geen Grote Club Actie?  
Melissa: Niemand doet er iets voor, we hebben geen verkopers dus laten vervallen. 
Stephanie: Is het een idee om de netten op een haspel op te rollen?  
Remco: Haspels kunnen geregeld worden.  
John: Bespreek dit dan wel eerst met Eric.  
Beate: Is er nieuws over de nieuwe sporthal?  
John: 30 september komt er een advies dat goedgekeurd moet worden. Daarna gaat de 
gemeenteraad een aanbestedingsprocedure starten. Hier is wel haast mee geboden want het 
moet nog mee met de begroting dit najaar. De verwachting is een nieuwe hal bij de start van 
het seizoen 2020-2021.  
Francis: Complimenten voor het bestuur! 

 
Om 22.55 uur sluit de wv de vergadering en wordt de aanwezigen een drankje aangeboden in de 
bar.   
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JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2018-2019 
 

Op de afgelopen algemene ledenvergadering van 2018 waren er 22 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 
 
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 en administratieve leden. 
   
MEDEDELINGEN UIT DE BESTUURSVERGADERINGEN 
We starten het seizoen met de Algemene Ledenvergadering. In de eerste plaats werden de 
jubilarissen gehuldigd. Zes leden Scarlet van der Kwaak, Jim Stegeman, Mandy Akerboom, Mark 
Parlevliet, Eveline Spring in ’t Veld en Akkemay van Leeuwen zijn 25 jaar lid van onze vereniging. 
Daarnaast nam het bestuur afscheid van Marco van Leeuwen. Hij vertrekt naar een andere 
badmintonvereniging. Op de vergadering werd gesproken over het beheer van de sporthal 
middels een ingekomen stuk van de 55+. Er zijn grote zorgen over de continuïteit en de toekomst 
ook met betrekking tot een nieuwe sporthal. Verder wordt de begroting besproken en werd er 
besloten de contributie met 5 euro te verhogen. Er zijn nog steeds twee belangrijke vacatures (vz 
en pr) in het bestuur vacant en dat blijft helaas maar ieder jaar zo. Goed nieuws is dat er een 
nieuwe sponsor is namelijk Light Design van Loenen die twee jaar lang de hoofdsponsor van BCW 
zal zijn. 

In de maanden oktober, november en december is gesproken naast de gebruikelijke actiepunten 
over het huldigen van ereleden op de nieuwjaarsreceptie, de organisatie van het helpen bij het 
zogenaamde ice-event en het vrijwilligersuitje. In het nieuwe jaar 2019 wordt door het bestuur op 
de nieuwjaarsreceptie opnieuw benadrukt dat we vacatures hebben. Twee leden van de 
vereniging Peter Akerboom en Rob Beuk worden ereleden en uitgebreid in het zonnetje en 
bloemen gezet. In de volgende bestuursvergadering worden het vrijwilligersuitje en ice-event 
besproken en de nieuwe sporthal alsmede het beheer en vertrek van Eric van Leeuwen komen 
elke vergadering aan de orde. 

In de vergaderingen februari, maart en april werd gesproken over het vrijwilligersuitje; gps 
fietspuzzeltocht met eten bij de Griek wat zeer geslaagd was. De opbrengst van het ice-event van 
meer dan 1000 euro en hoe dit te besteden; Melissa heeft hier de regie over. Het besluit van de 
toernooicommissie om geen clubkampioenschappen te organiseren bij gebrek aan voldoende 
deelnemers en tevens dat de voorzitter stopt met de toernooicommissie. De jeugdcommissie is 
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bezig met andere verenigingen voor mogelijk gezamenlijk trainen en wedstrijden en in het 
kader van de koningsspelen is er een clinic gegeven. 

De laatste vergaderingen gingen voornamelijk over het verslechterde beheer van de sporthal en 
wat de toekomst gaat brengen. Er is een bijeenkomst geweest met vertegenwoordiging van alle 
zaalsporten en John heeft namens hen contact gezocht met de gemeente. John zit tevens in de 
sportcommissie voor zaalsporten voortgekomen uit het Wassenaars Sportcontact in verband met 
de te bouwen nieuwe sporthal. De ontwikkelingen gaan zeer traag maar in juli komt het voorstel 
tot het bouwen van een sporthal bij de Kieviten in de gemeenteraad. In mei is ons erelid Anita 
Knijnenburg helaas overleden. Tot slot hebben we op de laatste maandagavond afscheid genomen 
van Eric en Brigitte van Leeuwen. 
   
Ineke Bakker, 
secretaris 
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JAARVERSLAG PR 2018-2019 
 
Bij deze een korte terugblik op het seizoen 2018-2019. Ook dit jaar is de vraag gesteld om de 
vacature voor PR voorzitter op te vullen. Er staat inmiddels al een tweetal jaar een advertentie 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 het bedrijventoernooi en aan een actieve deelname 
aan de Albert Heijn Sportactie. 
Nieuw en vooral bijzonder was dit jaar de inzet van vele BC Wassenaar vrijwilligers bij het Ice-
event. Bardiensten, toezicht op de ijsbaan en het uitdelen en schoonmaken van schaatsen waren 
de taken waar de badmintonners zich over ontfermden. Die inzet heeft geresulteerd in een mooie 
bijdrage vanuit de Ice-event organisatie voor onze vereniging, we werden maar liefst bijna 1200 
euro rijker! Hulde aan al die vrijwilligers. 
Het afgelopen seizoen is Light Design sponsor geweest van onze club.  
Na ieder toernooi, thuiswedstrijd, kampioensmoment of ander leuk of bijzonder bericht over 
activiteiten, is ernaar 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 sponsor 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 2018-2019 
  
Samenstelling Jeugdcommissie  
In de jeugdcommissie heeft er een wisseling plaats gevonden, Peter Akerboom is gestopt met de 
commissie. Melissa van Deursen en Jochem Donath vormen de jeugdcommissie. Zij zijn op zoek 
naar een vrijwilliger die hen hierbij wil helpen. 
 
Activiteitencommissie (jeugd) 
De activiteitencommissie is er het afgelopen jaar niet geweest. De voorgaande jaren bleek dat hier 
niet veel meer behoefte naar was. Hierdoor is er dit jaar geen activiteit geweest.  
De sfeer was onderling bij de jeugd positief. Wel zijn er kleine toernooien geweest rond de 
feestdagen. De trainers van de zaterdagochtend hebben een pepernoten- en een paastoernooi 
georganiseerd. 
 
Jeugd- en opstapcompetitie 
Dit jaar zijn er twee teams gemaakt om competitie te spelen. We hadden één mix team in de 
klasse U13 en één herenteam in de klasse U19/U17. De spelers van beide teams hebben dit jaar 
uitdaging gekregen tijdens de competitie. Het mix team werd vierde en het herenteam werd 
vijfde.  
 
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. Helaas, waren er dit jaar weinig spelers op de maandagavond aanwezig. Hierdoor is 
er in overleg met de technische commissie besloten dat de competitiespelers mogen aansluiten, 
zodat de jeugd meer samen komt met de senioren en ook tegen andere kan spelen. 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. Ook nu is er 
weer besloten dat er een aantal nieuwe jeugdspelers mee gaan doen met de seniorencompetitie 
die in september zal starten.  
 
Toernooien 
Enkele jeugdspelers deden mee aan het New Age toernooi dat dit jaar georganiseerd werd door 
BC Hillegom. Het afgelopen jaar waren er geen clubkampioenschappen. 
 
Begeleiders 
Dit jaar hebben Jochem Donath en Mark Parlevliet grotendeels training gegeven. Zij hebben het 
afgelopen jaar veel zaterdagochtendtrainingen verzorgd. Deze zijn door de jeugdleden als positief 
en leerzaam ervaren. Maarten Konings en Melissa van Deursen hebben het afgelopen jaar 
ingesprongen waar nodig. Voor de zaterdagochtendtrainingen is de jeugdcommissie nog opzoek 
naar een vrijwilliger die de jeugd zou willen trainen. 
 
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 
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er belangstelling door andere ouders getoond wordt. Het afgelopen jaar was er één team 
hierdoor zonder coach. Dit is zonde, want de jeugd heeft de begeleiding hard nodig tijdens het 
spel. 
 
De jeugdcommissie zal ook hun best doen om het komende seizoen zo succesvol te laten 
verlopen. 
 
 
Melissa van Deursen, 
voorzitter 
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JAARVERSLAG RECREATIECOMMISSIE 2018-2019 
 
MAANDAGAVOND 
We startten het seizoen weer hoopvol, we hoopten dat er weer nieuwe leden bijkomen en 
gelukkig konden we Moritz en Jacqueline als nieuw lid noteren.  
Uiteraard hielden we in oktober weer onze herfstgrabbelton met 20 deelnemers en hadden we 
wederom weer leuke prijzen te vergeven. In november hebben we een inschrijfformulier uit laten 
gaan voor de onderlinge competitie en ook hier hebben 20 deelnemers zich ingeschreven. In 
januari zijn we gestart met dit toernooi en in mei werd het afgerond.  
December was natuurlijk de kerstgrabbelton met een prijs voor iedereen en na afloop gezellig aan 
de bar met een drankje en borrelhapjes. Ook hier was de opkomst wederom 20 personen.  
Eind januari begonnen we met de onderlinge competitie, er werden 10 koppels gemaakt, maar 
helaas na een maand moest 1 team zich terugtrekken wegens blessure. 
Alle wedstrijden zijn gespeeld met veel enthousiasme en 24 mei zijn, na de eindgrabbelton met 18 
deelnemers, de prijzen uitgereikt aan de winnende koppels. De prijzen waren dit keer mooie 
plantenbakjes voor buiten. Ook nu werd er na afloop geborreld aan de bar met lekkere hapjes. 
Helaas zullen we ook dit jaar weer enkele recreanten moeten gaan missen, zo gaan Alex en Mandy 
jammer genoeg weer terug naar Gelderland. 
De recreatiecommissie bestond dit jaar uit Yvonne van der Gugten, Beate den Engelsman en 
Marian Wessels. 
 
55-plus 
We begonnen het seizoen 2018/19 met 25 volwaardige- en 2 administratief leden.  
Acht leden moesten regelmatig verstek gaan wegens gezondheid perikelen, maar door hun snel 
herstel gingen zij niet over tot administratief lid zijn of opzegging. 
Oud 55-plus lid Farhad Amini is weer teruggekomen en daarmee hebben wij het seizoen kunnen 
afsluiten met 26 leden. Voor het nieuwe seizoen verwachten wij dat aspirant-lid Lenneke 
Wensveen en Anky Maätita dat zullen aanvullen tot 28 leden.  
Na onze Kerstgrabbelton op 19 december hadden we in plaats van koffie met krentenmik een 
door Eric van Leeuwen geregeld, maar een helaas primitieve Kerstbrunch in daklozen sfeer! 
Hiermee bleek al een voorbode op het neergaande beleid in het beheer van de sporthal.  
Heel vaak moesten wij zelf de verwarming en boilers voor het warme water aanzetten en 
genoegen nemen met vervuilde kleedkamers en sporthal vloer! 
In de maand juni bleek zelfs de kantine niet meer door personeel bezet. 
Op 30 december organiseerde wij een heuse oudejaarsborrel in herberg ’t Hoekje, voornamelijk 
voor onze leden, die deze dagen alleen moeten doorbrengen. 
Voor de 55-Plus nieuwjaarswensen mochten wij op 9 januari weer gebruik maken van de unieke 
locatie bij stoeterij “in ’t Groene Hout” aan de Oostdorperweg, dankzij ons medelid Arno v/d Ham, 
die alleen de dames liet meerijden in een door paarden getrokken rijtuig. 
Daar enige leden van ons ook lid zijn van de Wassenaarse Volkstuinder Vereniging konden we op 
woensdagmiddag 26 juni voor onze seizoenafsluiting gebruik maken van het mooi gelegen “The 
Green House” op het terrein van De Driesprong aan de Katwijkseweg. 
Na het genieten van de vele hapjes die door maar liefst 14 leden waren klaargezet was de 
uitreiking van de prijzen door de commissieleden Alberta Slootweg en Rob Beuk, behaald via de 9 
grabbeltonwedstrijden, die steeds op de laatste woensdag van de maand gehouden werden. Een 
heuse bar met barkeepers verzorgde de vele drankjes op deze zonnige dag. 
Daar onze sporthal “De Schulpwei” in juli en augustus is gesloten, spelen de 55-plussers op eigen 
kosten traditiegetrouw door tijdens de zomermaanden op de donderdagmiddag van 14:00 t/m 
15:30 uur bij sportpark Mariahoeve in de zaal van Drop-Shot, waar familie en vrienden kunnen 
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mee spelen en na afloop nog even nagenieten van een drankje op het terras. 
Hierbij bedanken wij vooral eerste assistent Carel Caminada en al zijn mede assistenten bij het 
helpen van tal van activiteiten bij de 55-plus. 
De 55-plus Commissie bestond dit jaar uit Alberta Slootweg en Rob Beuk. 
 
Marian Wessels, 
voorzitter 
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JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE 2018-2019 
 
Afgelopen seizoen zouden we met 4 teams spelen maar vlak voor het begin van het seizoen 
moesten we helaas een team terugtrekken. 
  
Uiteindelijk zijn deze 3 teams als volgt geëindigd: 
Team 1 spelend in de 5e divisie zijn laatste geworden waardoor ze volgend seizoen in de 6e divisie 
gaan spelen. 
Team 2 is op een zeer mooie tweede plaats geëindigd. Promoveren zou kunnen maar ze hebben 
besloten om in de 7e divisie te blijven.  
Team 3 was het team dat officieel teruggetrokken is en vandaar geen uitslag. 
Team 4 werd uiteindelijk het samengestelde team. Zij zijn ook tweede geëindigd.  
 
Na de laatste thuiswedstrijd was er natuurlijk ook weer het eten met alle competitiespelers, 
invallers en partners. Deze keer niet in de sporthal maar bij Harput in de Langstraat. 
 
Het seizoen 2019-2020 spelen we met de volgende teams: 
 
Team 1 speelt 6 divisie 
Team 2 speelt 7e divisie 
Herenteam speelt in klasse C. 
 
De technische commissie bestond uit Sanne Voogel, Eveline Spring in ‘t Veld, Vera Slats 
(wedstrijdsecretariaat) en Jim Stegeman. 
 
Jim Stegeman, 
voorzitter 
 
 

JAARVERSLAG TOERNOOICOMMISSIE 2018-2019 
 

In het afgelopen badmintonseizoen heeft de toernooicommissie helaas geen 
clubkampioenschappen georganiseerd. 
Na inventarisatie bij verschillende leden bleek er te weinig animo om een toernooi in elkaar te 
draaien. Daardoor is er besloten de clubkampioenschappen een jaartje over te slaan. Er werd nog 
wel gekeken naar mogelijke alternatieven om toch een kampioen van de club te huldigen door 
wedstrijden op de speelavonden te houden, maar dit is ook niet doorgegaan.  
Het 20ste New Age toernooi werd gehouden bij BC Hillegom. Onze vereniging deed mee met 
slechts 12 leden. Wij werden vierde en de verenigingsbeker werd gewonnen door Bios. Volgend 
seizoen zal het 21ste toernooi in Sassenheim 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: 
 
19: eerste speeldag competitiespelers op maandag 
 
26: tweede speeldag competitiespelers op maandag 
26: eerste speeldag senioren op maandag 
 
28: eerste speeldag competitiespelers op woensdag 
28: eerste speeldag 55+ op woensdag 
 
SEPTEMBER:
 
02: tweede speeldag senioren op maandag 
 
04: tweede speeldag 55+ op woensdag 
04: tweede speeldag competitiespelers op woensdag  
 
07: eerste speeldag jeugd op zaterdag 
 
09: derde speeldag senioren op maandag 
 
11: derde speeldag 55+ op woensdag 
11: derde speeldag competitiespelers op woensdag  
 
14: tweede speeldag jeugd op zaterdag 
 
16: vierde speeldag senioren op maandag 
 
18: vierde speeldag 55+ op woensdag 
18: vierde speeldag competitiespelers op woensdag 
 
21: derde speeldag jeugd op zaterdag 
21: eerste thuiswedstrijden competitie 
 
23: vijfde speeldag senioren op maandag 
 
24: Algemene Ledenvergadering (20.00 – 21.30 uur) 
 
etc…….. 
 
OKTOBER: 
 
07: eerste trainingsavond jeugdselectie 

Voor een volledig 
overzicht van alle 

geplande  
BC Wassenaar activiteiten  

 

kijk eens op onze website: 
www.bcwassenaar.nl 


