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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 15 september 2020 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. 24 september 2019 
   

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 2020) bij 
de penningmeester opgehaald worden. 
Toelichting punt 4h: 
De huidige commissie bestaat uit: Lida Keukenmeester en Max Jetten.  
Reserveleden: Joop Remmerswaal en Yvonne van der Gugten. 

   
5

  
 Begroting 2020 - 2021 

Toelichting: 
Zie punt 4f. 

   
6  Verkiezing bestuursleden 

Aftredend en niet herkiesbaar is de voorzitter Technische Commissie, Jim Stegeman. Als 
nieuwe voorzitter Technische Commissie stelt het bestuur Melissa van Deursen, nu 
voorzitter van de Jeugdcommissie, voor. Als nieuwe voorzitter van de Jeugdcommissie stelt 
het bestuur Jochem Donath voor. 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 2020 – 2021 

   
8  Rondvraag en sluiting 

   
   

*) Op basis van de RIVM-richtlijnen kunnen – buiten het bestuur – nog 30 leden in de bestuurskamer plaatsnemen. De 1,5 meter afstand-regel wordt 
daarbij in acht genomen. Ervaringen vanuit het verleden leren ons dat deze maximale capaciteit ruim voldoende zal zijn. 

  



 

Algemene Ledenvergadering B.C. Wassenaar 2019-2020 Pagina 2 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  
D.D. 24 SEPTEMBER 2019 

 
 

1. OPENING VOORZITTER 
Om 20.00 uur opent Ineke Bakker als waarnemend voorzitter (wv) de vergadering en heet haar 
4 medebestuursleden, waaronder erelid John Spring in ’t Veld, alsmede de 14 aanwezige leden, 
welkom. Met een vermelding dat de ereleden Piet van Leeuwen en Rob Beuk ook aanwezig zijn. 
Deze keer in de bestuurskamer van Blauw-Zwart omdat de kantine van de sporthal niet 
beschikbaar is. Er zijn geen afmeldingen.  
Voor aanvang van de vergadering worden er drie jubilarissen gehuldigd: 25 jaar voor Rik 
Noordhoorn (die niet aanwezig is) en Hans Nieuwlaat en 40 jaar voor Monique Hilgeman. Naast 
de warme woorden van Ineke en Marian ontvangen zij resp. de 25-jaar pen en de 40-jaar 
handdoek.  
 

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN  
De wv vraagt een moment om erelid Anita Knijnenburg te herdenken die in mei is overleden. 
 

3. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 17 SEPTEMBER 2018  
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  
Rekening 2018-2019 heeft een winst van € 2,58. € 330,- gaat naar de jubileumvoorziening. 
Grootste posten/verschillen:  
Er is de helft minder aanwas van nieuwe leden o.a. jeugd dus ook minder subsidie van de 
gemeente. Zaalhuur is ook minder omdat we geen Clubkampioenschappen hebben gehad en er 
soms ook geen hal beschikbaar was.  
Balans: De kascommissie heeft geteld. Er zijn nog een aantal rekeningen te betalen, de reserve 
voor het jubileum gaat van € 730,- naar € 1060,-.  
Ledenverloop: 31augustus 2018 124 leden. 31 augustus 2019 110 leden. Er is nu dus te weinig 
aanwas van nieuwe leden!  
Max: Contributie nog te ontvangen?  
John: Ja, is na 30 juni al binnengekomen of komt nog binnen.  
Hierna gaat de vergadering akkoord met het financiële verslag.  
g  VERSLAG KASCOMMISSIE  
De kascommissie bestond dit jaar uit Lida Keukenmeester en Joop Remmerswaal. 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.  
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h  VERKIEZING KASCOMMISSIE  
De nieuwe kascommissie bestaat uit Lida Keukenmeester en Max Jetten. Reserveleden zijn Joop 
Remmerswaal en Yvonne van der Gugten.  
 

5. BEGROTING 2019-2020  
John: Het aantal leden is begroot op 115.  
Zaalhuur is lager omdat de senioren competitiewedstrijden om 09.30 uur beginnen als we ook 
al de zaal huren voor de jeugd.  
Bondscontributie is lager i.v.m. minder leden. Er is in de begroting niets opgenomen voor de 
Clubkampioenschappen.  
Afhankelijk van het aantal nieuwe leden zal de winst € 10,- zijn. Met deze begroting komt er 
een contributieverhoging van € 5,00 per lid.  
Max: Heeft de nieuwe sporthal nog financiële gevolgen?  
John: In principe niet.  
Rob: Bij het Clubblad staat € 0,00, waar staan de kosten voor de website?  
John: Bij bestuurskosten, onder secretariaat.  
De contributieverhoging wordt hierna goedgekeurd.  
 

6. VERKIEZING BESTUURSLEDEN  
Verkiesbaar zijn de penningmeester en voorzitter jeugdcommissie. Er zijn geen 
tegenkandidaten dus worden John en Melissa (en Jochem) opnieuw herkozen. We hebben nog 
steeds wel een algemeen voorzitter en een voorzitter PR Commissie nodig!  
Rob: Mag je zo’n lange tijd zonder voorzitter?  
John: In de statuten staat dat er minstens 3 en maximaal 7 leden moeten zijn. Dit hoeft niet 
persé een voorzitter te zijn.  
Ineke: Help ons met bestuursleden! Geef ons tips!  
Piet: Er moet maar iets gebeuren en BCW valt om.  
Rob: Als we bij de Kieviten zitten moeten we dan daar lid worden?  
John: Nee, hoeft niet. BC Wassenaar blijft een zelfstandige vereniging.  
 

7. SEIZOEN 2019-2020  
Recreatie Commissie: Eind oktober is er weer de Herfstgrabbelton en uiteraard in december 
ook de Kerstgrabbelton. Ook gaan we weer een onderlinge competitie organiseren.  
55+: We hebben het 20-jarig jubileum gevierd en leuke en gezellige dingen georganiseerd. 
Technische Commissie: We hebben een nieuwe trainer: Jordy van Kampen; 2 mix teams en 1 
herenteam. Laatste jaar voor de huidige voorzitter.  
Jeugd Commissie: We zijn nog bezig met de teams. Hopelijk 2.  
Misschien komt er een combi met regio clubs voor trainingen, competitie en wedstrijden. 
Verder gaan we leuke dingen organiseren als vriendje/vriendinnetje toernooitje.  
Theo: Staat het Ice Event nog op de planning?  
Melissa: Duurde even in verband met besluitvorming maar gaat wel door. Meer info volgt nog. 
John over de nieuwe sporthal: Sinds de nieuwjaarsreceptie zijn er vele vergaderingen geweest: 
De verenigingen houden hun eigen identiteit. In juni is er € 7,4 miljoen begroot en de raad 
heeft akkoord gegeven. Echter door de verhoogde bouwkosten en btw-verhoging is er per 
saldo minder te besteden. Er zijn voor de aanbesteding adviesbureaus benaderd. Deze komen 
een pitch bij de gemeente geven. Er moet nu snelheid in komen. Architectenbureau moet 
gekozen worden en de sloop van de Kievitenhal moet zo snel mogelijk beginnen. 
Stikstofprobleem: Joop vraagt zich af of er geen stikstofprobleem zal ontstaan bij de 
nieuwbouw. Als je in de buurt bent van een bepaald natuurgebied dan heb je een beperking op 
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verkeer, bouw etc. Op dit moment loopt de discussie nog volop, de Gemeente heeft er 
nog geen zicht op. Verbouwen van de huidige sporthal is ook geen optie.  
Max vraagt of het beheer bij de Kieviten komt?  
John: Ja, de Sporthalcommissie heeft wel een stuk ingeleverd met rechten van de huur (wie 
wanneer huurt). Misschien moet er af en toe geschoven worden. De bedoeling is dat alle 
huidige Schulpwei gebruikers een plek in de nieuwe sporthal kunnen vinden.  
Rob: Wordt de nieuwe hal kleiner? Passen de 10 banen dan nog?  
John: Dat zal allemaal nog moeten blijken. Er moet eerst een architect aan de slag.  
Max: Wat gebeurt er met de Kieviten tijdens de bouw?  
John: Waar nodig zal de Schulpwei gebruikt worden.  
Max: Het clubhuis is dan ook nog steeds van de Kieviten?  
John: Ja, maar het clubhuis wordt dan van alle verenigingen. Misschien met een iets andere 
inrichting. Kan alleen maar gezelliger worden! Bovendien een integratie van binnen- en 
buitensport.  
Over de Schulpwei ook nog een aantal vragen. Officieel is nog niet bekend wie het komend jaar 
de exploitatie gaat doen. Wel is er inmiddels een contactpersoon bij de Gemeente aangesteld. 
Een opsomming volgt: smerige keuken, vieze douches, amper voorraad in de bar etc. De vraag 
is of er nu wel of geen contract is met een schoonmaakbedrijf. Nieuwe problemen melden via 
info@bcwassenaar.nl.  
 

8. RONDVRAAG EN SLUITING  
Joop: Vergadering nu bij Blauw-Zwart. Wat vinden we hiervan? Ik wil toch terug naar de 
Sporthal om 21.30 uur in de eigen kantine. Een discussie ontstaat. Een paar praktische 
problemen, de vergaderruimte is niet meer beschikbaar. Hier, bij Blauw Zwart, hoeven we geen 
huur te betalen. Op verzoek van de ALV vorig jaar zijn we naar een vervroegd aanvangstijdstip 
gegaan. Het bestuur wil niet dat daarmee aan de leden een speelavond onttrokken wordt. 
Reden om voor een dinsdag te gaan. Diverse leden geven nu toch aan om 21.30 te starten, 
maar dan nog hebben we geen vergaderzaal. Het bestuur neemt alle opmerkingen mee en 
hoopt bij de volgende ALV met een wijs besluit te komen.  
Rob: Woensdagochtend stonden we om half negen voor een gesloten deur. Hoe komen we 
binnen? Eric wordt nogmaals gevraagd op tijd aanwezig te zijn. Het zelf in beheer hebben van 
een sleutel is niet safe, we hebben dan ook een verantwoording erbij die we niet willen. In de 
nieuwe sporthal zal dit geen probleem zijn, de Kieviten heeft personeel in loondienst.  
Er is een reservesleutel voor ‘onze’ kast gemaakt, die hangt in het sleutelkastje in het 
beheerdershok.  
Rob vraagt zich af of we in de nieuwe hal ook zo’n mooie grote kast krijgen. Staat op ons 
verstrekte verlanglijstje!  
Hans: Over Eric: Realiseer goed in welke positie hij zit en wat zijn toekomst is. 
John: Dank voor deze positieve bijdrage, maar wij hebben wel een verantwoordelijkheid 
tegenover jullie! 

 
Om 21.15 uur sluit de wv de vergadering en wordt de aanwezigen een drankje aangeboden in de 
kantine van Blauw-Zwart. 

 
  

mailto:info@bcwassenaar.nl
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JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2019-2020 
 
Op de afgelopen algemene ledenvergadering van 2019 waren er 14 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  : 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. Twee leden zijn 25 jaar lid van onze vereniging dit zijn Rick Noordhoorn 
(niet aanwezig op deze vergadering) en Hans Nieuwlaat. Monique Hilgeman is 40 jaar lid van onze 
vereniging. Hans en Monique kregen een speech, bloemen en een cadeau. Op de vergadering 
werd stil gestaan bij het overlijden in mei van Anita Knijnenburg erelid van onze vereniging. Verder 
werd er naast goedkeuring van de jaarverslagen gesproken zoals gebruikelijk over de financiën van 
de vereniging en hoe de toekomst eruit gaat zien voor wat betreft een nieuwe sporthal. Naar 
aanleiding van de begroting hoeft er geen contributieverhoging ingevoerd te worden. Er zijn nog 
steeds twee belangrijke vacatures (vz en pr) in het bestuur vacant en dat blijft helaas maar ieder 
jaar zo. Tot slot werden er vraagtekens gezet door de aanwezige leden over het vergaderen bij 
Blauw Zwart. Voor de komende ALV zal het bestuur zich hierover beraden. 

In de maanden oktober, november en december is gesproken naast de gebruikelijke actiepunten 
over de huldiging van 40-jarig lid Henk van Veen op de nieuwjaarsreceptie, het zeer geslaagde 
vrijwilligersuitje in de strandtent (vanwege het slechte weer niet op het strand) en gedurende het 
hele seizoen over het huidige beheer van de sporthal. Eric van Leeuwen is door de gemeente 
gevraagd het beheer van de sporthal weer te doen totdat er een nieuwe sporthal staat. De 
gemeente gaat Eric helpen met het onderhoud van de oude sporthal. Maar het blijkt over het 
algemeen uitermate slecht geregeld met schoonmaak en de kantine en keuken zijn vies en wordt 
door Eric slecht beheerd.  

In het nieuwe jaar 2020 wordt door het bestuur op de nieuwjaarsreceptie opnieuw benadrukt dat 
we vacatures hebben en Henk van Veen wordt gehuldigd. In de volgende bestuursvergaderingen 
worden nieuwe ontwikkelingen vanuit de bond zoals probeerbadminton.nu besproken, maar 
vooral hebben we het over de nieuwe sporthal waar toch weer problemen zijn bij de gemeente. 
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Gelukkig kan het Wassenaars Sportcontact wel de vinger aan de pols houden en lijkt het in 
maart de goede kant op te gaan. 

 In de vergadering van maart schoven Stephanie en Liza voor pr-activiteiten aan bij de vergadering 
met leuke ideeën voor onder andere een black-light toernooi. De opbrengst van het ice-event van 
600 euro wordt in het budget van de pr gestopt zodat de dames dit kunnen besteden aan 
bijvoorbeeld zo’n toernooi.  

Op 16 maart 2020 ging het land in lockdown door het coronavirus met als gevolg dat de sporthal 
gesloten werd en er geen badminton gespeeld meer kon worden. Onze vergaderingen konden ook 
niet meer bij Marian plaatsvinden dus zijn we overgestapt naar zogenaamde ‘zoom meetings’ 
waarbij alle bestuursleden via laptop of mobiel konden inloggen en met elkaar konden video 
vergaderen. Tot de laatste vergaderingen van dit seizoen zijn we niet meer fysiek bij elkaar 
gekomen en hebben we via ‘zoom’ met elkaar gesproken. Een aantal zaken gingen gelukkig wel 
door zoals de plannen en bouwontwerp van een nieuwe sporthal. Ook werd er gesproken over de 
jeugdcompetitie die voortaan in oktober gelijk met de senioren competitie plaats gaat vinden. Als 
het coronavirus het toelaat gaat BCW met 2 seniorenteams en 1 jeugdteam meedoen aan de 
competitie. Verder werd er door Liza en Melissa gezorgd voor een leuk kaartje en shuttle 
sleutelhanger voor alle leden om iedereen te laten weten dat BCW ze niet vergeten is in deze 
moeilijke tijd. Dit werd door veel leden zeer gewaardeerd. 

De laatste vergaderingen gingen voornamelijk over het weer opengaan van de sporthal wat per 1 
juli door de overheid was toegestaan met strikte maatregelen omtrent ventilatie en registratie. Bij 
het maken van dit verslag was er echter nog geen sprake van opening en waren de leden 
aangewezen op andere vormen van bewegen en sport. Tot slot werden er voorbereidingen 
getroffen voor de Algemene leden vergadering die gezien de staat van de hal/kantine wederom bij 
Blauw Zwart zal plaatsvinden mits het land niet opnieuw in lockdown is gegaan. 

  

Ineke Bakker, 
secretaris 
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JAARVERSLAG PR 2019-2020 
 
Je hebt een paar enthousiaste leden die de PR op sleeptouw willen nemen, maar als daar dan 
opeens een Corona-crisis ontstaat, dan kunnen plannen voorlopig in de koelkast. Wat een 
bijzonder seizoen was 2019-2020! 
 
Nog steeds geen bestuurslid PR en nog steeds worden de activiteiten deels door de bestuursleden 
opgepakt. Gelukkig hebben we twee enthousiaste leden die bepaalde ideeën over PR hebben, in 
combinatie met activiteiten en social media. Die twee leden hebben aangegeven hand- en 
spandiensten te willen verrichten. Het gaat dan om Liza Horzelenberg en Stephanie Burgmeijer. 
In de winter van 2019-2020 deed de organisatie van het Ice-event weer een beroep op de 
Wassenaarse sportverenigingen. Met een aantal vrijwilligers zijn er bardiensten verricht, is er 
toezicht gehouden op de ijsbaan en zijn er schaatsen uitgedeeld en schoongemaakt. Die inzet 
heeft geresulteerd in een mooie bijdrage vanuit de Ice-event organisatie voor onze vereniging, we 
ontvingen net iets meer dan 600 euro! Hulde aan al die vrijwilligers. 
Het afgelopen seizoen is Light Design sponsor geweest van onze club. Ondanks het korte seizoen 
hebben we getracht zoveel als mogelijk de naam Light Design te laten ‘shinen’. In ieder geval heeft 
Light Design aangegeven ook de komende twee jaar onze vereniging weer te sponsoren! 
Door Badminton Nederland is het fenomeen probeerbadminton.nu opgezet. De bedoeling is om 
met een regionale actie, centraal geregisseerd, zoveel mogelijk nieuwe leden te werven. 
Proeftrainingen waren daarvoor noodzakelijk. BC Wassenaar was nauw betrokken bij dit project. 
De Corona-crisis heeft ervoor gezorgd dat de actie niet kan starten in september, dat wordt nu 
februari. 
Om jullie als lid een klein beetje te steunen heeft PR een kaartje laten drukken en die, voorzien 
van een gele-shuttlesleutelhanger, bij alle leden bezorgd. Een kleine, maar zeer gewaardeerde 
geste! 
 
Voor komend seizoen zoeken we nog steeds een voorzitter PR. Nieuws in de kranten en op social 
media, hoe verhuizen we van de oude naar de nieuwe sporthal, 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! Er is maar één persoon nodig die daar binnen het bestuur de verantwoordelijkheid voor 
neemt….. 
 
PR Commissie  
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JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2019-2020 
  
Samenstelling Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie bestond het afgelopen jaar uit Melissa van Deursen en Jochem Donath. Zij zijn 
opzoek naar vrijwilligers die hen willen helpen met de trainingen. 
 
Activiteitencommissie (jeugd) 
De activiteitencommissie is er het afgelopen jaar niet geweest. De voorgaande jaren bleek dat hier 
niet veel meer behoefte aan 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 jeugdcommissie heeft samen met Orbiton een gezamenlijke training en grabbelton 
georganiseerd. Dit was een groot succes. Daarnaast zijn er nog vriendschappelijke wedstrijden 
geweest. 
 
Jeugd- en opstapcompetitie 
Dit jaar is er één team gemaakt om competitie te spelen. Dit was een herenteam die zou gaan 
spelen in de klasse U17. Zij waren net begonnen met het spelen van 2 wedstrijden, toen de 
coronacrisis kwam. Hierdoor is de competitie stopgezet en afgelast voor de rest van het seizoen. 
 
Training gevorderde jeugd 
Voor de maandagavond was er dit jaar een nieuwe trainer: Jordi van Kampen. Dit was tot grote 
vreugde van de jeugd. Jordi wist goed in te spelen op de ontwikkeling 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.  
 
Toernooien 
Diverse jeugdspelers deden mee aan het New Age toernooi dat dit jaar georganiseerd werd door 
BC Dynamo. Bij dit New Age hebben de jeugdspelers er samen met de seniorenspelers voor 
gezorgd dat de verenigingsbeker mee naar onze club mocht. 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. Melissa van Deursen heeft het afgelopen jaar ingesprongen waar nodig. 
Voor de zaterdagochtendtrainingen is de jeugdcommissie nog opzoek naar vrijwilligers die de 
jeugd zou willen trainen. Wanneer meerdere vrijwilligers zich melden, zou er een poule kunnen 
worden gemaakt, waardoor iedereen af en toe aan de beurt is om te helpen. 
 
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. Het afgelopen jaar was er één team hierdoor 
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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 2019-2020 
 
MAANDAGAVOND 
Dit was wel een bijzonder badminton jaar. We begonnen eigenlijk al met de “nieuwe sporthal 
beheerder Eric”, waarvan we vorig seizoen afscheid hadden genomen! Hij blijft nog tot de nieuwe 
sporthal er is en in gebruik wordt genomen.  
In oktober hielden we de grabbelton en uiteraard met de Kerst ook en zoals altijd hebben we na 
de grabbelton altijd de prijsuitreiking in de bar met een drankje en hapje. Eind januari begonnen 
we met de onderlinge competitie en de eerste wedstrijden waren gespeeld toen in maart corona 
kwam en ons land in lockdown ging. Bij het schrijven van dit verslag mogen wij als badmintonclub 
nog steeds niet in de sporthal badmintonnen. De gezondheid staat voorop en we hopen maar dat 
we in september weer kunnen spelen en dat het seizoen 2020-2021 weer normaal zal worden.  
Alistair Graham is lid geworden in februari en wij wensen hem een gezellige sportieve tijd bij ons.  
Wel zullen we Marianne van Leeuwen missen, zij gaat ons wegens blessure verlaten. Jacqueline 
Vernooij heeft ook haar lidmaatschap opgezegd. Wij hopen dat we in het nieuwe seizoen wel weer 
nieuwe leden kunnen verwelkomen. De recreatiecommissie bestond dit jaar uit Yvonne van der 
Gugten, Beate den Engelsman en Marian Wessels. 
 
55-plus 
We begonnen het seizoen 2019-2020 met 27 volwaardige- en 2 administratief leden.  
Aan het eind van het seizoen hebben twee leden hebben opgezegd en is er een nieuw lid bij 
gekomen, dus zijn we nu met 26 actieve 55-Plus spelers. 
Op 18 september hebben we ons 20-jarig 55-Plus jubileum gevierd met een grabbeltonmix samen 
met badminton club Orbiton uit Leidschendam en prijsuitreiking in restaurant Wei. 
Diverse leden hebben aangegeven, dat ze liever geen gebruik meer willen maken van onze 
sporthal, wegens de onhygiënische toestand en beperkte kantine mogelijkheden. Met de belofte 
over de toekomstige nieuwbouw proberen wij deze leden te behouden. 
Bij onze Kerst-foto-grabbelton op 18 december hadden we een sfeervolle kerstboom in de zaal 
geplaatst en lekkere chocolaatjes voor de leden klaargezet. Jan en Alberta Slootweg hadden voor 
bij de koffie heerlijk Kerstbrood met boter meegenomen. 
De 55-Plus nieuwjaarsreceptie hielden we op woensdagmiddag 8 januari met medewerking van 
oud BCW-lid Elroy Visser in het verwarmde restaurant bij de schaatsbaan aan de Oostdorperweg. 
Van 18 maart tot 1 juni konden we door de Corona periode helaas niet meer badmintonnen, maar 
op 3 juni gingen wij eindelijk weer eens toelaatbaar buiten spelen op het grasveld bij de 
Hofcampweg met netten en palen beschikbaar gesteld door Eric van Leeuwen uit de sporthal, 
helaas was dit niet een succes, mede door de wind en vanwege het gemis van de nog niet 
leverbare Air-Shuttles. Zonder last van de wind te hebben organiseerden wij voor onze leden op 
10 en 17 juni een echte Jeu de Boules op de baan bij het Sophiekehuis.  
De uitreiking van de prijzen voor de winnaars van de Grabbelton seizoen 2019-2020 hebben wij 
voorlopig uitgesteld tot de eerst mogelijke speelmaand van het nieuwe seizoen. 
Op 2 juli kwam er weer een mogelijkheid voor de binnensporten, maar bij onze sporthal was de 
ventilatie nog niet in orde en zijn wij weer gaan spelen op de donderdagmiddag bij sportcentrum 
Mariahoeve te Den Haag met altijd weer een lekker drankje op het meestal zonnige 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 2019-2020 
 
Helaas dit seizoen maar 3 teams. Team 1 en 2 in de Mix-competitie en team 3 als herenteam. 
Uiteindelijk zijn deze 3 teams als volgt geëindigd: 
Team 1 spelend in de 6e divisie zijn 3e geworden en zij hebben een extra promotie aangevraagd 
waardoor ze komend seizoen in de 5e divisie gaan spelen. 
Team 2 is helaas onderaan geëindigd waardoor zij ook komend seizoen in de 7e divisie spelen.  
Team 3 is mooi in de middenmoot gebleven op een 4e plaats. 
 
Het seizoen 2020 – 2021 gaat een seizoen worden met vele veranderingen…  
Door het Corona virus is het nu nog niet duidelijk hoe de competitie gespeeld gaat worden. 
Gelukkig kan er wel alweer gespeeld worden met inachtneming van de regels.  
Daarnaast is er helaas weer een team minder. Het herenteam gaat niet meer meedoen aan de 
competitie.  
Nieuw is dat de jeugdcompetitie tegelijk start met de senioren. Hierdoor zal het jeugdteam een 
aantal thuiswedstrijden gelijktijdig met de senioren spelen. 
 
In de commissie zijn er ook een aantal veranderingen: Eveline Spring in ’t Veld en Vera Slats 
hebben aangegeven uit de Technische Commissie te gaan. Ook voor voorzitter Jim Stegeman was 
het afgelopen seizoen zijn laatste jaar. Wel blijft hij op de achtergrond nog aanwezig om de 
commissie daar waar nodig te helpen. Zijn bestuursfunctie zal overgenomen worden door Melissa 
van Deursen. 
 
De technische commissie bestond uit Sanne Voogel, Eveline Spring in ‘t Veld, Vera Slats 
(wedstrijdsecretariaat) en Jim Stegeman. 
 
Jim Stegeman, 
voorzitter 
 

JAARVERSLAG TOERNOOICOMMISSIE 2019-2020 
 

In het afgelopen badmintonseizoen heeft de toernooicommissie wederom geen 
clubkampioenschappen georganiseerd. Net als vorig seizoen waren er te weinig deelnemers en 
bovendien kon er ook geen badminton in de hal meer gespeeld worden in verband met de 
gevolgen van het coronavirus. 
Het 21ste New Age toernooi werd gehouden bij BC “Dynamo Sassem” in Sassenheim. Onze 
vereniging deed mee met 13 leden. Ondanks het geringe aantal deelnemers werden er vele 
wedstrijden gewonnen en kon BCW de verenigingsbeker mee naar Wassenaar nemen! Volgend 
seizoen zal het 22ste toernooi bij BIOS uit Noordwijk plaatsvinden mits het coronavirus geen roet 
in het eten gooit.  
Dit was het laatste seizoen voor de toernooicommissie leden Jim Stegeman en Ineke Bakker. 
Omdat er verder geen activiteiten meer zijn stopt de toernooicommissie met zijn werkzaamheden. 
Jim blijft nog wel contactpersoon voor het New Age toernooi en we hopen dat BCW-leden mogen 
blijven deelnemen aan het toernooi.   
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: 
 
17: eerste speeldag competitiespelers op maandag 
 
24: tweede speeldag competitiespelers op maandag 
24: eerste speeldag senioren op maandag 
 
26: eerste speeldag competitiespelers op woensdag 
26: eerste speeldag 55+ op woensdag 
 
31: tweede speeldag senioren op maandag 
 
SEPTEMBER:
 
02: tweede speeldag 55+ op woensdag 
02: tweede speeldag competitiespelers op woensdag  
 
05: eerste speeldag jeugd op zaterdag 
 
07: derde speeldag senioren op maandag 
 
09: derde speeldag 55+ op woensdag 
09: derde speeldag competitiespelers op woensdag  
 
12: tweede speeldag jeugd op zaterdag 
 
14: vierde speeldag senioren op maandag 
 
15: Algemene Ledenvergadering (20.00 – 21.30 uur) 
 
16: vierde speeldag 55+ op woensdag 
16: vierde speeldag competitiespelers op woensdag 
 
19: derde speeldag jeugd op zaterdag 
19: eerste thuiswedstrijden competitie 
 
21: vijfde speeldag senioren op maandag 
 
etc…….. 
 
OKTOBER: 
 
05: eerste trainingsavond jeugdselectie 

Voor een volledig 
overzicht van alle 

geplande  
BC Wassenaar activiteiten  

 

kijk eens op onze website: 
www.bcwassenaar.nl 

 


