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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 14 september 2021 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. 15 september 2020 

   
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 2021) bij 
de penningmeester opgehaald worden. 
Toelichting punt 4h: 
De huidige commissie bestaat uit: Yvonne van der Gugten en Max Jetten.  
Reserveleden: Lida Keukenmeester en Joop Remmerswaal. 

   
5

  
 Begroting 2021 - 2022 

Toelichting: 
Zie punt 4f. 

   
6  Verkiezing bestuursleden 

Aftredend en niet herkiesbaar is de secretaris, Ineke Bakker. Als nieuwe secretaris stelt het 
bestuur Scarlet van der Kwaak voor. Aftredend en herkiesbaar voor een periode van 3 jaren 
is de voorzitter van de recreatiecommissie, Marian Wessels. 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 2021 – 2022 

   
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.  
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  
D.D. 24 SEPTEMBER 2019 

 
 

1. OPENING VOORZITTER 
Om 20.05 uur opent Ineke Bakker als waarnemend voorzitter (wv) de vergadering en heet haar 
4 medebestuursleden, waaronder erelid John Spring in ’t Veld alsmede de 8 aanwezige leden, 
welkom. Met de vermelding dat erelid Rob Beuk ook aanwezig is. Deze keer, net als vorig jaar, 
in de bestuurskamer van Blauw-Zwart, omdat in deze ruimte de 1,5 meter afstand kan worden 
gewaarborgd in verband met het coronavirus. Er zijn 4 afmeldingen van Piet van Leeuwen, 
Peter Akerboom, Eveline Spring in ’t Veld en Jochem Donath. Voor aanvang van de vergadering 
worden er 2 jubilarissen gehuldigd: Lida Keukenmeester (25 jaar lid) en Marian van Leeuwen 
(40 jaar lid). Naast de warme woorden van Marian Wessels en een bos bloemen ontvangt Lida 
de (25 jaar) pen en de (40 jaar) handdoek wordt door Marian bij de jubilerende Marian 
thuisgebracht. Daarnaast wordt van aftredend bestuurslid Jim Stegeman afscheid genomen. Hij 
verlaat het bestuur en het bestuur heeft unaniem besloten dat Jim erelid zal worden. Hier is 
door John bij stilgestaan, Jim heeft een oorkonde, een cadeaubon en een bos bloemen 
ontvangen. 
 

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

3. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 24 SEPTEMBER 2019  
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  
Uit de resultatenrekening kwam, na een reservering van 500 euro voor het jubileum in 2014, 
een positief resultaat van 873,55 euro. Door de Corona uitbraak waren er in vergelijking met de 
begroting grote veranderingen in diverse financiële posten. Sinds maart zijn er ook geen nieuwe 
leden bijgekomen. De zaalhuur is volledig betaald, ook op de momenten dat de zaal niet is 
gebruikt. Ook is de bondscontributie vooruitbetaald aan de bond. Op de Balans zijn er diverse 
nog te betalen posten en gedane reserveringen. De penningmeester geeft bij enkele belangrijke 
posten een toelichting. De reservering Activiteiten/IceEvent: degene die als vrijwilliger 
geholpen hebben bij het IceEvent mochten bepalen wat er met de opbrengst ging gebeuren. 
Gekozen is iets te organiseren voor de gehele vereniging; het werd een stranduitje, waarbij 
spellen gedaan zijn. Hiervan is geld overgebleven en er is afgelopen jaar ook nog 607,50 euro 
bijgekomen van het laatste IceEvent. Ook daar wordt t.z.t. wat leuks van gedaan. Actieve leden 
hebben onder begeleiding van Jochem een vrijwilligersuitje gehad. Zij zijn gaan fietsen door 
Wassenaar en gaan eten bij de Griek. Afgelopen jaar is het er niet van gekomen om wat leuks te 
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gaan doen. Er is hiervoor wel geld gereserveerd en die reservering blijft ook staan. Onze 
Actieve leden verdienen dit! Aan het eind van het boekjaar was er een reservering voor het 
vrijwilligersuitje van 1.208,34 euro en is er nog 623,73 te besteden vanuit de opbrengst van het 
IceEvent.  
Monique Hilgeman: Waarom loopt de zaalhuur door?  
John: Het bestuur heeft dit besloten. We hebben de contributie ontvangen en hebben daarom 
ook de zaalhuur betaald. Komende tijd kan betaalde zaalhuur mogelijk terugkomen naar de 
verenigingen. Zodra dit is goedgekeurd, zal de gemeente bij ons aankloppen.  
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. Nadat de voorzitter de verklaring van de kascommissie heeft 
voorgelezen, wordt John bedankt voor al zijn werk en wordt het bestuur gedechargeerd.  
h  VERKIEZING KASCOMMISSIE  
De nieuwe kascommissie bestaat uit Yvonne van der Gugten en Max Jetten. 
Reserveleden zijn Lida Keukenmeester en Joop Remmerswaal.  
 

5. BEGROTING 2020-2021  
Contributiestijging staat in de begroting, maar dit zal niet gebeuren. Dit is niet verwerkt in de 
cijfers. De contributie blijft hetzelfde. We denken met een beperkte ledengroei om toch weer 
financieel gezond te blijven draaien. We gaan iets meer ontvangen aan contributie. We hopen 
dit jaar een normaal seizoen mee te maken. Onze vaste kosten zijn laag en beheersbaar, lager 
kan niet meer. De jeugd gaat minder zaal gebruiken. Zij gaan het hele seizoen tot 11.00 uur 
spelen. Er zijn geen vragen over de begroting, waardoor deze wordt goedgekeurd. 
 

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. Er zijn geen tegenkandidaten, dus worden Melissa en Jochem gekozen om de 
functies te bekleden. Ineke laat weten dat komend jaar haar laatste jaar als secretaris zal zijn. 
We hebben nog steeds wel een algemeen voorzitter en een voorzitter PR Commissie nodig! 
 

7. SEIZOEN 2020-2021  
Recreatie Commissie: We hopen volledig te kunnen draaien. Hopelijk kunnen we in de herfst de 
herfstgrabbelton doen. Daarna bij de Kerst een grabbelton en vervolgens de onderlinge 
competitie.  
Technische Commissie: Jordi van Kampen blijft komend jaar de trainingen verzorgen. Daarnaast 
zijn er 2 mix teams die dit jaar competitie gaan spelen. 
Jeugd Commissie: We hopen op meer kinderen en mensen die willen helpen met trainen. We 
denken eraan een pool van trainers te maken, zodat iedereen niet wekelijks training hoeft te 
geven. Hopelijk kunnen de activiteiten met Kerst en Pasen nu wel plaatsvinden. Dit jaar is er 1 
herenteam bij de jeugd.  
Toernooi Commissie: Het New Age toernooi is nog niet zeker of het door kan gaan. Tevens 
moet er gekeken worden of wij nog mee mogen doen, aangezien we geen toernooicommissie 
hebben. Wij kunnen het zelf niet organiseren en er wordt nog besloten of we mee mogen doen.  
Sanne Voogel: Er zijn vast leden die dit eenmalig zouden willen doen. Het zou zonde zijn als we 
hierdoor niet meer mee mogen doen.  
Melissa: Volgend jaar is het bij Bios, als het doorgaat. 
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Sanne: Wie blijft dit doen? 
Ineke: Jim blijft nog contact houden.  
 
Nieuwe sporthal vragen: 
Lida: Wordt er eind volgend jaar begonnen? 
John: er zijn vlak voor de vergadering stukken gedeponeerd bij de gemeente. De buurt-
bewoners en volkstuin beheerders hebben een brief ontvangen dat er in oktober een 
informatiebijeenkomst zal zijn. Er zijn al veel positieve reacties ontvangen.  
De volgende stap is dat er gekeken moet worden wat voor een zwaluw er rondvliegt om te 
kijken of je rekening moet houden met de broedperiode waarin niet gebouwd mag worden. De 
uitslag is hiervan nog niet bekend. Er wordt gekeken om zo snel mogelijk te starten. 
De Kieviten hebben een onderkomen nodig. Dit zal bij hun oude clubhuis worden en hiervoor is 
een vergunning aangevraagd. Hierna kan er gesloopt worden. Waarschijnlijk zal de sloop in 
december al kunnen starten. 
Als alles loopt zoals het zou moeten lopen, staat er in het vierde kwartaal van volgend jaar 
(2021) een nieuwe hal.  
Er is nog niet bekend wat er met de oude hal de Schulpwei gaat gebeuren.  
Ook wordt er gekeken om de huurtarieven te harmoniseren. De nieuwe vorm van exploitatie 
mag niet ten koste gaan van de vereniging de Kieviten. Er zit overal gelukkig vaart in. 
John licht de verdere plannen van de nieuwe sporthal toe. 
Rob Beuk: Gaan ze de lichten voor de lijnen nog doen? 
John: Dat is helaas te duur. 
Het clubhuis wordt gezamenlijk gebruikt. Er komt een mengeling van verschillend ‘volk’. Als 
alles doorgaat is er gepland dat per 1 december de Kieviten bij onze sporthal erbij komen. 
 
John: Ineke gaat stoppen en hierdoor hebben we een nieuwe secretaris nodig, naast een pr-
commisse, voorzitter en jeugdvrijwilligers, die we al nodig hadden. We hebben nu 15 
jeugdleden en hadden er een aantal jaar geleden 100.  
Rob: Kunnen we nog wat proberen met scholen? 
John: Is al vaak geprobeerd, maar heeft niet gewerkt. We willen naar de nieuwe hal met zijn 
allen. Liza Horzelenberg en Stephanie Burgmeijer zetten wat acties uit voor de pr.  
De Wassenaarse krant is samen met de Voorschotense krant gegaan. In de krant van vorige 
week stond BC Vlietwijk! John heeft nu een stukje geschreven en volgende 2 keren doet hij dit 
ook nog. Hierna zal iemand anders dit moeten doen.  
 

8. RONDVRAAG EN SLUITING  
Lida: Zijn de tijden voor de maandagavond veranderd?  
John: De tijden zijn hetzelfde als vorig jaar. Tot 5 oktober kan er vanaf 19.30 uur gespeeld 
worden.  
Rob: Ik begrijp niet, dat we met een puinhoop van de sporthal, we niet een lager huurtarief 
kunnen betalen. Ik krijg klachten van: “waarom betalen we zoveel?” We moeten zelf aanvegen, 
er is geen wc-papier, er zijn geen handdoekjes en Eric is niet aanwezig. 
Ineke: De contributie wordt niet verhoogd.  
Rob: Het is niet aantrekkelijk voor nieuwe leden. Hopelijk groeit dit in de nieuwe hal.  
Yvonne van der Gugten: We zouden eerder een schoonmaker moeten regelen van dit geld. 
John: Er is een schoonmaker ingehuurd, heeft Eric verteld. Er is afgesproken dat er 2 uur per 
dag schoongemaakt gaat worden. Eric geeft aan nog niet de schoonmaker te hebben 
gesproken. Ik ga hier achteraan. Als de Kieviten komen, zal Eric aan de bak moeten en een 
schone hal moeten regelen. Het is triest hoe het nu is. Ik ga ook navragen bij de gemeente 
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hoelang de afspraken met de gemeente en Eric duren.  
Ineke: We regelen alles in samenspraak met de gemeente en schoonmaak. Zou het voldoende 
zijn?  
John: De gemeente haalt de handen er van af, dit zal geregeld moeten worden met Eric, de 
exploitant. Er zijn nu wel stickers aanwezig in de hal. Deze heeft Eric geregeld.  
Scarlet van der Kwaak: Is er een naam voor de nieuwe sporthal bedacht?  
John: Er wordt aan de jeugd van Wassenaar gevraagd om input, een soort prijsvraag.  
 
Om 21.30 uur sluit de wv de vergadering en wordt de aanwezigen een drankje aangeboden in 
de kantine van Blauw Zwart. 
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JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2020-2021 
 
Op de afgelopen algemene ledenvergadering van 2020 waren er 8 leden aanwezig exclusief de 4 
bestuursleden. Jochem Donath was afwezig.  
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  : Jochem Donath 
Recreatievoorzitter   : Marian Wessels 
Public Relations  : vacant  
Technische Commissie : Melissa van Deursen  
 
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 die ondanks de coronacrisis wel fysiek 
gehouden kon worden in de bestuurskamer van Blauw Zwart. Er is hier voldoende ruimte om de 
anderhalve meter afstand te houden tussen de aanwezige leden. Ook in deze vergadering werden 
de jubilarissen gehuldigd. Lida Keukenmeester is 25 jaar lid en Marianne van Leeuwen 40 jaar lid 
van onze vereniging. Marianne kon helaas niet op deze vergadering aanwezig zijn, maar heeft op 
een later tijdstip haar gepersonaliseerde handdoek gekregen. Daarnaast namen we afscheid van 
Jim Stegeman die tientallen jaren lid was van het bestuur namens de technische commissie. 
Gezien zijn staat van dienst kreeg Jim het erelidmaatschap van de vereniging waar hij zeer verrast 
door was. Hij kreeg een mooie oorkonde, cadeau en bloemen die Karen in ontvangst nam en een 
speech van mede erelid John Spring in ‘t Veld.  

Vervolgens werd de vergadering voortgezet met de notulen, de goedkeuring van de jaarverslagen 
en 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. Door sluiting en later het beperkte gebruik van de hal in verband met de 
coronamaatregelen zijn er nog veel onduidelijkheden over het nieuwe seizoen 2020/2021. Er zijn 
nog steeds twee belangrijke vacatures (vz en pr) in het bestuur en dat blijft helaas maar ieder jaar 
zo. In deze vergadering liet de waarnemend voorzitter weten dat zij na komend seizoen bij de ALV 
afscheid neemt als secretaris. Zij laat dit nu alvast weten zodat nieuwe kandidaten ruim de tijd 
hebben om zich aan te melden.  

In het gehele seizoen zijn er door het bestuur slechts enkele ‘zoom’ vergaderingen gehouden 
waarin vooral de coronamaatregelen besproken zijn. Zo mocht er wel gebadmintond worden maar 
alleen singles en moest men zich daarnaast aan strikte regels houden voor wat betreft hygiëne, 
registratie e.d. Eind 2020 werd de hal weer gesloten en moest er naar alternatieven gezocht 
worden om te bewegen. In maart 2021 werd door de gemeente een punt gezet achter de relatie 
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met beheerder Eric van Leeuwen en kwam er een tijdelijke beheerder die de hal volledig 
onder handen heeft genomen.  

Tot op heden wordt de sporthal inclusief kleedkamers en douches die nu sinds juni weer gebruikt 
mogen worden, schoongemaakt. De kantine is gesloten en wordt ook niet geëxploiteerd. De 
gemeente is ook hiervoor verantwoordelijk, maar er is tot op heden niet bekend wat er gaat 
gebeuren. Vanaf juni is het bestuur weer bij elkaar gekomen op onze bekende locatie, de serre van 
Marian Wessels. Elke vergadering werden ook de ontwikkelingen van de nieuwe sporthal 
besproken. Het vordert gestaag al zijn er tot op heden geen sloopwerkzaamheden of andere 
bouwactiviteiten ondernomen. Een ding staat wel vast: er komt een nieuwe sporthal en de 
verwachting is dat deze eind 2022/begin 2023 in gebruik wordt genomen. 

De laatste vergaderingen gingen voornamelijk over het nieuwe badminton seizoen, de competitie, 
nieuwe ledenwerfacties en de komende Algemene Ledenvergadering. Hopelijk blijft 
badmintonnen straks in het nieuwe seizoen weer geheel op de oude vertrouwde (voor corona) 
manier mogelijk.  

Tot slot was dit mijn laatste secretarisverslag voor de vereniging. Ik heb het altijd met veel 
toewijding en plezier gedaan, maar nu is het tijd om het stokje door te geven!  

 

Ineke Bakker, 
secretaris 
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JAARVERSLAG PR 2020-2021 
 
Ook het seizoen 2020-2021 was het een en al Corona wat de klok sloeg. Aanvankelijk was er een 
ledenwerfactie gepland in samenwerking met Badminton Nederland en andere badminton-
verenigingen in de regio. De onzekerheid of we wel of niet konden badmintonnen én het feit dat je 
met maximaal 30 personen in de sporthal mocht zijn heeft een streep door het plan getrokken. 
 
Wel is er door een aantal enthousiastelingen een Foute Bingo-avond georganiseerd voor alle 
senioren. Jammer genoeg was niet iedere senior daarbij aanwezig. De avond zelf was gezellig en 
uiteraard werd de Bingo online georganiseerd. 
 
De nieuwjaarsreceptie, toch een traditie in onze vereniging, kon geen doorgang vinden. Datzelfde 
geldt voor het succesvolle Bedrijventoernooi. 
Laten we vooral hopen dat het seizoen 2021-2022 weer relatief normaal kan zijn. 
 
We missen nog steeds een bestuurslid PR, de enkele activiteit die er was is opgepakt door 
enthousiastelingen. Gelukkig hebben we een paar leden die graag hand- en spandiensten willen 
verrichten.  
 
Het afgelopen seizoen is het contract met Light Design als sponsor van onze club weer voor 2 jaar 
verlengd. Ondanks het korte seizoen hebben we geprobeerd de naam Light Design in de 
plaatselijke pers te noemen. 
 
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, de 
werkzaamheden worden samen gedaan met een tweetal enthousiaste commissieleden. 
 
PR Commissie  
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JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2020-2021 
  
Samenstelling Jeugdcommissie 
Afgelopen jaar bestond de jeugdcommissie alleen uit Jochem Donath. Er wordt nog steeds gezocht 
naar nieuwe leden.  
 
Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie is het afgelopen jaar niet actief geweest. I.v.m. corona waren activiteiten 
nauwelijks mogelijk. Wel is de sfeer onderling bij de jeugd positief en zijn er kleine toernooien 
geweest rond de feestdagen. 
 
Jeugd- en opstapcompetitie 
Dit jaar was er één team dat competitie speelde. Dit was een herenteam die zou gaan spelen in de 
klasse U19. Zij waren net begonnen met het spelen van 2 wedstrijden, toen de Coronacrisis zich 
ontwikkelde. Hierdoor is de competitie stopgezet. Volgend seizoen gaan de heren weer competitie 
spelen in een nieuwe competitievorm. Zij spelen van oktober tot december en van februari tot 
mei. 
 
Training gevorderde jeugd 
Voor de maandagavond was de trainer Jordi van Kampen met ondersteuning van Mark Parlevliet. 
Dit was tot grote vreugde van de jeugd. Jordi slaat goed aan bij de jeugd en zij worden door hem 
uitgedaagd om beter te presteren. Jordi weet goed in te spelen op de ontwikkelingen van onze 
jeugdspelers. Helaas, waren er dit jaar weinig spelers op de maandagavond aanwezig. Dit seizoen 
hebben er weer een aantal jeugdspelers meegedraaid 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.  
 
Begeleiders 
Dit jaar hebben Jochem Donath en Mark Parlevliet grotendeels de training op de zaterdag 
verzorgd. Deze zijn door de jeugdleden als positief en leerzaam ervaren. Volgend seizoen zal Jordi 
de zaterdagtrainingen gaan leiden. Met ondersteuning van Jochem Donath en Mark Parlevliet. Wij 
zoeken nog meer vrijwilligers die ons willen 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. Wij hopen dat wanneer de kantine weer 
open mag, ouders sneller komen kijken naar de training. Als gevolg hopen wij ouders meer te 
kunnen betrekken bij de vereniging. 
 
De jeugdcommissie zal ook zijn best doen om het komende seizoen zo succesvol te laten verlopen. 
 
Jochem Donath, 
voorzitter 
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JAARVERSLAG RECREATIECOMMISSIE 2020-2021 
 
MAANDAGAVOND 
Wederom is dit seizoen verloren gegaan aan de gevolgen van de maatregelen rondom het 
coronavirus. We zijn gestart met ‘aangepast’ spelen in september en al heel snel werden in 
oktober extra beperkingen opgelegd zoals mondkapjes in de hal, niet de douche en kleedkamers 
gebruiken en 1,50 meter afstand houden. Later mochten we alleen nog het enkel spel spelen en 
dat was voor de recreatiespelers geen optie meer om te komen naar de sporthal. Eind mei 
mochten we weer voorzichtig gaan beginnen met spelen en in de loop van juni konden we ook 
weer de douche gaan gebruiken. We spelen nu met een aantal recreanten die aangegeven hebben 
dat ze  graag wilden doorspelen in de zomermaanden juli en augustus.Lonny Noordermeer heeft 
haar lidmaatschap opgezegd omdat het spelen niet meer gaat met haar blessure. Dat is heel 
jammer en we zullen haar missen, bovendien ze was al sinds 1977 lid van onze vereniging.  
Laten we hopen dat het seizoen 2021/2022 zonder corona een gezellig en sportief badmintonjaar 
wordt. 
 
55-plus 
Na een zomer, waar we samen met leden van BC Orbiton gelukkig weer konden badmintonnen op 
onze Haagse locatie, ofwel de sporthal van Drop Shot bij sportcentrum Mariahoeve, begonnen we 
aan een nieuw seizoen in de verschrikkelijk verwaarloosde sporthal “De Schulpwei”, zelfs de 
kantine was nog gesloten en douches defect. Bij aanvang hadden we 27 volwaardige leden. En 
omdat we niet eerder de mogelijkheid hadden voor een einde-seizoen brunch hebben we op 
woensdag 30 september een prijsuitreiking gehouden voor de 6 gespeelde grabbeltonnen van 
seizoen 2019/20. Zelfs in het afgelopen seizoen hebben we door het Corona wedstrijdverbod 
slechts 1 grabbelton kunnen spelen, tevens met maximaal 20 spelers, die zich van te voren 
moesten aanmelden. Door het sluiten van de horeca en groepsverboden ook geen gezellige 
koffierondes bij de vele verjaardagen bij de 55-Plus. 
Van half december tot half mei was de sporthal gesloten en hadden we ook geen Kerst- of 
Nieuwjaarsviering, maar in april en mei hebben we voor de leden toch weer Jeu de Boules 
georganiseerd op het veld aan de Hofcampweg. Van 19 mei tot eind juni konden we eindelijk weer 
met alle leden in een gelukkig weer schone sporthal spelen, mede omdat de Wobbers tot 
september afwezig bleven. Op woensdag 30 juni hielden we een eindeseizoen-borrel zonder 
prijsuitreiking in ons stamcafé “Het Hoekje”. We kregen er 2 leden bij, maar helaas moest Leo Koot 
na vele jaren bij BCW met tegenzin opzeggen. Zo zijn we ondanks de Corona-crisis aan het begin 
van het komende seizoen nu met 28 leden met een gemiddelde leeftijd van 70,3 jaar. Hierbij 
bedanken wij vooral Carel Caminada en Kees Schoorl met 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 2020-2021 
 
Samenstelling Technische Commissie 
De Technische Commissie heeft het afgelopen jaar uit Melissa van Deursen en Sanne Voogel 
bestaan. 
 
Competitie 
Het afgelopen seizoen zijn de 2 teams begonnen met het spelen van de competitiewedstrijden. 
Wegens de stop van de competitie in oktober door het coronavirus hebben de teams slechts 3 
wedstrijden kunnen spelen. Dit resulteerde in een 4e plek voor het eerste team wat 5e divisie 
speelde en een 2e plek voor het tweede team wat 7e divisie speelde. 
 
Trainingen 
De training op de maandagavond was dit jaar nog steeds onder leiding van Jordi van Kampen, 
waarmee de competitiespelers erg blij zijn. Jordi weet goed aan te sluiten bij de behoefte van de 
spelers en doet zijn best om de spelers te laten groeien.  
 
Toernooien 
In februari 2021 zou het New Age toernooi georganiseerd worden door BIOS. Helaas kon dit niet 
doorgaan, wegens het coronavirus. Hierdoor zal BIOS kijken of het toernooi komend jaar 2022 wel 
gerealiseerd kan worden. Dit betekent dat de verenigingsbeker nog een jaar bij ons blijft! 
 
Komend seizoen 
Ook komend seizoen zullen de trainingen door Jordi van Kampen verzorgd gaan worden. 
Daarnaast zijn er 2 competitieteams opgegeven om komend seizoen te gaan spelen. De 
Technische Commissie hoopt dat het komend jaar ook weer zal lukken om een leuke afsluiting van 
het seizoen te plannen voor de spelers. 
 
De Technische Commissie zal ook hun best doen om het komende seizoen zo succesvol mogelijk te 
laten verlopen. 
 
Melissa van Deursen, 
voorzitter 
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ENKELE BELANGRIJKE DATA IN 
HET NIEUWE SEIZOEN 

 
AUGUSTUS: 
 
16: zomerbadminton op maandag 
 
23: zomerbadminton op maandag 
 
30: eerste speeldag competitiespelers op maandag 
30: eerste speeldag senioren op maandag 
30: eerste trainingsavond jeugdselectie 
 
SEPTEMBER:
 
01: eerste speeldag 55+ op woensdag 
01: eerste speeldag competitiespelers op woensdag  
 
04: eerste speeldag jeugd op zaterdag 
 
06: tweede speeldag competitiespelers op maandag 
06: tweede speeldag senioren op maandag 
06: tweede trainingsavond jeugdselectie 
 
08: tweede speeldag 55+ op woensdag 
08: tweede speeldag competitiespelers op woensdag  
 
11: tweede speeldag jeugd op zaterdag 
 
13: derde speeldag competitiespelers op maandag 
13: derde speeldag senioren op maandag 
13: derde trainingsavond jeugdselectie 
 
14: Algemene Ledenvergadering (20.00 – 21.30 uur) 
 
15: derde speeldag 55+ op woensdag 
15: derde speeldag competitiespelers op woensdag 
 
18: derde speeldag jeugd op zaterdag 
18: eerste thuiswedstrijden competitie 
 
etc…….. 
 

Voor een volledig 
overzicht van alle 

geplande  
BC Wassenaar activiteiten  

 

kijk eens op onze website: 
www.bcwassenaar.nl 

 


