AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
B.C. WASSENAAR

Hierbij nodigen wij U uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van B.C.
Wassenaar op maandag 12 september 2022 van 21.00 tot 22.30 uur
in de kantine van Sporthal de Schulpwei.
1

Opening

2

Mededelingen en ingekomen stukken

3

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 14 september 2021

4 a
b
c
d
e
f
g
h

Jaarverslag secretaris
Jaarverslag P.R.
Jaarverslag jeugdcommissie
Jaarverslag recreatiecommissie
Jaarverslag technische commissie
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie
Verkiezing kascommissie
Toelichting punt 4f:
Het jaarverslag en de begroting kunnen na telefonisch contact (vanaf 5 september 2022) bij
de penningmeester opgehaald worden.
Toelichting punt 4h:
De huidige commissie bestaat uit: Yvonne van der Gugten en Lida Keukenmeester
Reserveleden: Max Jetten en Joop Remmerswaal.

5

Begroting 2022 - 2023
Toelichting:
Zie punt 4f.

6

Verkiezing bestuursleden
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 2022 – 2023

8

Rondvraag en sluiting

Algemene Ledenvergadering B.C. Wassenaar 2021-2022

Pagina 1

3

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 14 SEPTEMBER 2021

Om 20.00 uur opent John Spring in ‘t Veld als waarnemend voorzitter (wv) de vergadering en heet
zijn 4 medebestuursleden, waaronder erelid John Spring in ’t Veld, alsmede de 9 aanwezige leden,
welkom. Met een vermelding dat de ereleden Piet van Leeuwen en Jim Stegeman ook aanwezig
zijn.
Deze keer, net als vorig jaar, in de bestuurskamer van Blauw-Zwart, omdat in deze ruimte de 1,5
meter afstand kan worden gewaarborgd voor het Coronavirus.
Er zijn 2 afmeldingen: Rob Beuk en Eveline Spring in ’t Veld.
Voor aanvang van de vergadering worden er 2 jubilarissen gehuldigd:
25 jaar voor Sanne Voogel en 40 jaar voor Marieke Evertse. Naast de warme woorden van Melissa
en Marian en een bos bloemen ontvangen zij de 25-jaar pen en de 40-jaar handdoek. John en
Ineke hebben de 25-jaar pen bij Henny Corèl thuisgebracht.
3.1
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 15 SEPTEMBER 2020
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen, de vergadering gaat akkoord met het verslag.
3.2
MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
Veranderingen in de huidige sporthal:
• Per januari heeft de gemeente de verhuur van de sporthal overgenomen.
• Als vereniging zijn wij voor een aantal dingen verantwoordelijk:
o Openen en sluiten gaan we zelf doen. De vereniging heeft 3 sleutels in beheer.
o Kantinebeheer op eigen speelmomenten. De inrichting van de kantine wordt in
overleg met de andere zaalsportverenigingen gedaan.
• Verder goed om te weten:
o Losse verhuur gaat via de gemeente.
o Hans den Hollander komt als aanspreekpunt in de sporthal.
o De kantine wordt grondig schoongemaakt.
Nieuwe hal:
Vorig jaar is er gezegd dat eind dit jaar de hal klaar zou zijn, dit is helaas niet zo door
omstandigheden. De datum schuift zeker een jaar op. De precieze datum is nog niet bekend. De
gemeente en de Kieviten zijn met elkaar in gesprek over een aantal cruciale zaken, beiden hebben
hiervoor een advocaat ingeschakeld. Er is een gezamenlijk stuk opgesteld, maar het is nog niet
zeker of deze voor 30 september 2021 getekend gaat worden.
Alle vergunningen zijn aangevraagd en liggen klaar. Zodra er een aannemer gevonden is en
iedereen akkoord is, kan er hopelijk eind 2021 begonnen worden met slopen. Hierbij zijn wel een
aantal problemen: beschikbaarheid van een aannemer, beschikbaarheid van materialen en de prijs
van materialen.
Er wordt door aanwezige leden gesproken over de schoonmaak en inrichting van de huidige
kantine. Hieruit komt naar voren dat alle spullen weg zijn en de schoonmaak door de vereniging
gedaan moet worden. Wanneer er voldoende geld wordt verdiend, kan er gekeken worden om de
schoonmakers ook de kantine te laten schoonmaken.
4 a JAARVERSLAG SECRETARIS
Deze wordt ongewijzigd goedgekeurd.
b JAARVERSLAG P.R.
Deze wordt ongewijzigd goedgekeurd.
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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
Er wordt uitleg gegeven over geld wat is betaald in de periode dat wij niet konden spelen. John is
hiermee bezig geweest en kijkt wat we hiervan terug kunnen krijgen. Als we alles terugkrijgen wat
we nu denken, dan krijgen we €11.000 terug van de gemeente. Dit wil het bestuur terugbetalen
aan de eigen leden. Hiervoor hebben zij gekeken naar wat het eerlijkste is om het geld terug te
geven aan de leden. Hieruit kwam het volgende idee: administratieve leden krijgen niks terug.
Oud-leden die actief waren in de periode dat er niet gebadmintond kon worden, krijgen een mail
van de penningmeester en zij kunnen een tikkie indienen voor 31 december bij de
penningmeester. Wanneer zij dit niet doen is het geld voor de vereniging. Leden die actief waren
in de periode dat er niet gebadmintond kon worden en nu nog actief zijn, krijgen mindering op de
contributie van komend jaar. Iedereen krijgt hetzelfde percentage van hun contributie terug.
Alle aanwezige kunnen zich hierin vinden.
Hierna gaat de vergadering akkoord met het financiële verslag.
g VERSLAG KASCOMMISSIE
De kascommissie bestond dit jaar uit Yvonne van der Gugten 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 over het afgelopen seizoen gedechargeerd.
h VERKIEZING KASCOMMISSIE
De nieuwe kascommissie bestaat uit Yvonne van der Gugten en Lida Keukenmeester.
Reserveleden zijn Max Jetten en Joop Remmerswaal.
5 BEGROTING 2021-2022
Het bestuur heeft besloten de contributie niet te verhogen. Deze is nu al 2 jaar hetzelfde gebleven.
We zijn uitgegaan van een groei van een aantal leden. Er zijn al meerdere leden bij de vereniging
gekomen. Dit is al meegenomen in de begroting en ondanks dat, hebben we een verlies van €800.
Het heeft te maken met het aantal jeugdleden. Het bestuur heeft een afweging moeten maken
wanneer de jeugd nog gaat spelen en heeft besloten dat er tweederde sporthal op de zaterdag
gehuurd gaat worden en Jordi (trainer) gevraagd om de zaterdagen te begeleiden, aangezien
Jochem en Mark niet altijd tijd hiervoor hebben. Er wordt gekeken of dit een gewenst effect heeft
op het ledenaantal. Daarnaast blijft het een probleem om begeleiders te vinden voor de jeugd.
Jim: Bij Eric konden we op een gegeven moment niet meer een gedeeltelijke zaal huren. Kan dit
wel bij de gemeente?
John: Het wordt nu wel goedgekeurd, dus hopelijk blijft het zo.
Jim: kijkend naar dat er niet basketbal of een ander lawaai makende sport de andere 1/3e huurt.
John: Nee, met de wedstrijden huren we een hele huur. De hockeyers komen in de winter om
13.00 uur.
Verenigingen zullen elkaar ook moeten aanspreken op dingen waar we het niet mee eens zijn.
De contributie wordt goedgekeurd voor komend jaar.
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6 VERKIEZING BESTUURSLEDEN
Aftredend en niet herkiesbaar is de secretaris, Ineke Bakker. Als nieuwe secretaris stelt het
bestuur Scarlet van der Kwaak voor. De voorzitter van de recreatiecommissie is herkiesbaar.
Marian Wessels laat weten dit nog te willen voortzetten. Er zijn geen tegenkandidaten, dus
worden Scarlet en Marian gekozen om de functies te bekleden. Scarlet deed voorheen de
ledenadministratie en het bestuur heeft ervoor moeten kiezen deze per afdeling te laten
oppakken.
Daarnaast wordt van aftredend bestuurslid Ineke Bakker afscheidsgenomen. Zij gaat uit het
bestuur en het bestuur heeft unaniem besloten dat Ineke erelid zal worden. Hier is door John bij
stilgestaan en heeft zij een oorkonde en een bos bloemen ontvangen.
Het bestuur geeft aan dat het belangrijk is dat zij graag op zoek zijn naar nieuwe aanwinsten voor
het bestuur. We hebben nog steeds een algemeen voorzitter en een voorzitter PR Commissie
nodig!
7 SEIZOEN 2021-2022
PR Commissie:
25 september is er een zaalsportevent voor alle zaalsportverenigingen georganiseerd. Dit is voor
eigen leden, maar ook voor mensen van buitenaf.
Verder is er een landelijke actie geweest: Probeerbadminton.nu. Dit zou vorig jaar al starten, maar
is wegens Corona niet doorgegaan. De bond ondersteund de actie en wij hebben dit als vereniging
op de website, Instagram en Facebook gezet. Je kan op de website kijken welke
badmintonverenigingen meedoen en verdere informatie vinden.
Recreatie Commissie:
Er zijn nu al 4 nieuwe heren bij de recreanten gekomen en dat belooft veel voor de onderlinge
competitie. We hopen komend jaar weer de Herfstgrabbelton, een activiteit bij de Kerst en vanaf
januari de onderlinge competitie op te starten. Hopelijk lukt dit in combinatie met het gebruik van
de kantine.
Technische Commissie:
Komend seizoen wordt er met 2 competitieteams gestart. Daarnaast hopen we weer veel leuke
dingen te kunnen organiseren.
Jeugd Commissie:
We begonnen met 11 leden en hebben een groei van 50 procent. We zijn benieuwd hoe het gaat
lopen met de acties en we starten met 1 jeugdteam. Er is nog niet duidelijk wanneer dit precies
gaat starten. Er is een nieuwe opzet voor de jeugdcompetitie die bestaat uit 2 helften.
Sanne: Kijken we goed hoe dit samen gaat met 2 soorten competitie?
Jochem: Ja, er wordt naar gekeken.
8 RONDVRAAG EN SLUITING
Dennis: moeten we voor de wedstrijden zelf schoonmaken?
John: Nee, dit doen de schoonmakers. Alleen de kantine zullen we zelf moeten gaan doen.
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 2021-2022
Op de afgelopen algemene ledenvergadering van 2021 waren er inclusief het bestuur 14 leden
aanwezig.
Dit verslag is een korte algemene samenvatting van alle bestuurszaken uit de vergaderingen van
het afgelopen seizoen.
BESTUURSSAMENSTELLING
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Jeugdvoorzitter
Recreatievoorzitter
Public Relations
Technische Commissie

: vacant
: Scarlet van der Kwaak
: John Spring in ’t Veld
: Jochem Donath
: Marian Wessels
: vacant
: Melissa van Deursen

LEDENADMINISTRATIE
De commissies beantwoorden zelf de vragen die via de website, via mail of telefonisch worden
gesteld. John onderhoud het ledenbestand via het programma Davilex. Dit is hetzelfde pakket
waarin de financiele administratie wordt uitgevoerd door John als penningmeester.
OVERZICHT VAN DE LEDEN
Op de vergadering kunt u het overzicht krijgen van de mutaties van de verschillende leden. Het
gaat om Competitie-, Recreatie-, Recreatie 55plus-, Jeugd- en Administratieve leden.
MEDEDELINGEN UIT DE BESTUURSVERGADERINGEN
We starten het seizoen met de Algemene Ledenvergadering die ondanks de Corona situatie wel
fysiek gehouden kon worden in de bestuurskamer van Blauw Zwart. Hier is voldoende ruimte om
de anderhalve meter afstand te houden tussen de aanwezige leden. Ook in deze vergadering
werden de jubilarissen gehuldigd. Henny Corèl en Sanne Vogel zijn 25 jaar lid en Marieke Evertse is
40 jaar lid van onze vereniging. Henny is thuis bezocht door 2 bestuursleden om de pen in
ontvangst te nemen. Er is afscheid genomen van Ineke Bakker na vele jaren de secretariaat functie
te hebben vervuld. Het bestuur heeft unaniem besloten om Ineke tot erelid te benoemen.
Het verslag van de ALV is elders in dit document opgenomen.
Gedurende het gehele seizoen is er door het bestuur om de 4-5 weken vergaderd. Tijdens de
bestuursvergaderingen werden de volgende onderwerpen steeds besproken:
- Actielijst en ingekomen stukken zoals mailing
- Oude- en nieuwe sporthal: John hield ons op de hoogte m.b.t. de nieuw te bouwen hal
vanuit zijn betrokkenheid bij de Sporthalcommissie. De schoonmaak en bemensing van de
kantine evenals de coronacheck werden ook georganiseerd.
- JC (Jochem), TC (Melissa), RC (Marianne)
- Rondvraag
De sporthal inclusief kleedkamers en douches worden schoongemaakt door een
schoonmaakbedrijf. De kantine wordt in samenwerking met Olympia en WVV georganiseerd en
schoongemaakt. Olympia regelt het op de dagen dat zij de sporthal gebruiken. WVV en BCW
regelen het in gezamenlijkheid. Een flink aantal recreatiespelers heeft op maandag en woensdag
de kantine gedraaid.
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De actie van de bond Probeerbadminton.nu en de actie van de vrijwilligerscentrale i.s.m. de
gemeente: Sportproeverij voor 55plusssers, is afgesproken en de taken uitgezet en verdeeld.
Beiden waren een succes.
Door de penningmeester zijn we op de hoogte gehouden over de zaken rondom teruggave van
zaalhuur vanwege de sluiting door Corona. En ook de vergoeding voor de vrijwilligers die de
Coronacheck deden zodat we toch konden badmintonnen. Deze vergoeding is bij de Gemeente
gedeclareerd.
De laatste vergaderingen gingen voornamelijk over het verplaatste New Age toernooi, het nieuwe
badminton seizoen, de competitie, mogelijk nieuwe ledenwerfacties en de komende Algemene
Ledenvergadering. Op de valreep hebben we ons aangemeld voor de Informatiemarkt die op 10
september georganiseerd zou worden door de Vrijwilligerscentrale. Deze is vlak daarna
geannuleerd door verschillende factoren. De Vrijwilligerscentrale is wel actief met het organiseren
en ondersteunen van diverse nieuwe activiteiten.
Scarlet van der Kwaak,
secretaris
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JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2021 - 2022
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 die competitie speelden. Dit was een herenteam die heeft gespeeld in de
klasse U19. Zij hebben in een nieuwe vorm gespeeld. Voorheen was het competitie seizoen van
februari tot mei. Dit jaar begon het seizoen in oktober tot december en was er een tweede deel in
februari tot mei. Het jeugd team is dit jaar als derde geëindigd.
TRAINING JEUGD
Voor de maandagavond was de trainer Jordi van Kampen. 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. Sinds augustus heeft Jordi ook training geven aan
de zaterdag ochtend groep, met ondersteuning van Jochem Donath. Dit is ook positief ontvangen
door de jeugd.
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 op onze vereniging.
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. Sinds dit seizoen is de kantine wel weer
geopend, hierdoor zijn er soms ouders die koffie drinken. Het is nog een kleine groep, maar wij
hopen dat dit uitbreid naar meer.
De jeugdcommissie zal ook zijn best doen om het komende seizoen zo succesvol te laten verlopen.
Namens de jeugdcommissie,
Jochem Donath
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JAARVERSLAG RECREATIECOMMISSIE 2021-2022
MAANDAGAVOND
In september begonnen we vol goede moed aan het nieuwe seizoen, helaas werd al snel duidelijk
dat Corona weer de kop opstak. Controle aan de deur voor de Corona check, alleen leden die
gevaccineerd waren, mochten sporten en eind november gingen we weer in lockdown. In oktober
is Peter gestart met Probeerbadminton. Hiervoor hadden 3 mensen zich aangemeld. Zij kregen 10
lessen en hierna mochten we Doday als lid bijschrijven. Gelukkig half januari mochten we spelen
en konden we in februari starten met de onderlinge competitie met 9 koppels. De laatste
wedstrijden werden gespeeld op 23 mei en 30 mei was de prijsuitreiking met voorafgaand een
gezellige grabbelton. Na afloop was het in de bar met een drankje en koude en warme hapjes heel
gezellig. Op de website van BC Wassenaar zijn de uitslagen en de prijswinnaars allemaal te lezen.
Dit seizoen hebben we ook een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen: Simon, Said, Hamed,
Doday, Winnie en Li. Simon, Said en Doday hebben ook gelijk deelgenomen aan de onderlinge
competitie. Voor allen een fijne tijd bij onze ververeniging.
Namens de recreatie commissie:
Marian Wessels,
Yvonne van der Gugten,
Beate den Engelsman.
55-PLUS (WOENSDAGOCHTEND)
Ook dit zomerseizoen speelden we weer samen met leden van BC Orbiton tot 26 augustus op onze
Haagse locatie. Op woensdag 1 september konden we starten in een prachtig schone sporthal “De
Schulpwei “ en ’n paar weken later konden we via het tonen van de corona-app ook weer
koffiedrinken in de kantine. Helaas kon de bijzondere Kerst-Kabouter-grabbelton op 22 december
niet doorgaan door de Engelse Omicron variant, pas op 19 januari 2022, mochten we weer gaan
spelen. Bij aanvang van het seizoen hadden we 25 volwaardige leden.
Helaas kregen we op vrijdag 28 januari het trieste bericht, omtrent het overlijden van ons actieve
lid Jan Looijestijn. Ook Lenneke Wensveen moest helaas opzeggen, zodat we het seizoen eindigen
met 23 leden.. Van de 9 te spelen Grabbeltonnen hebben we er slechts 7 kunnen spelen en de
prijsuitreiking daarvan, hielden we tijdens de Einde-Seizoen-Borrel bij het Ruime Sop op
woensdagmiddag 29 juni. Hierbij bedanken wij vooral Carel Caminada en Kees Schoorl met het
helpen van tal van activiteiten bij de 55-plus.
De 55-plus Commissie
Alberta Slootweg
Rob Beuk
Marian Wessels,voorzitter
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JAARVERSLAG TECHNISCHECOMMISSIE 2021-2022
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.
Na het spelen van een aantal wedstrijden, heeft de competitie even op pauze gestaan. Op het
moment dat de Coronamaatregelen werden versoepeld, is de competitie verder gegaan. Hierdoor
hebben de teams de volledige competitie kunnen spelen. Dit resulteerde in een 7 e plek voor het
eerste team wat 5e divisie speelde en voor een 6e 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
Het afgelopen jaar zou het New Age toernooi georganiseerd worden door BC BIOS in februari.
Deze heeft BC BIOS op het laatste moment moeten verplaatsen naar een weekend in juni. Helaas
heeft niemand van onze club meegedaan dit jaar. Hopelijk lukt het ons om er volgend jaar weer bij
te zijn.
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. Deze teams
gaan in de 5e en 7e divisie 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.
Namens de Technische Commissie,
Sanne Voogel en Melissa van Deursen
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ENKELE BELANGRIJKE DATA IN HET NIEUWE SEIZOEN
AUGUSTUS:
22: eerste speeldag competitiespelers op
maandag
27: eerste speeldag jeugd op zaterdag
29: eerste speeldag senioren op maandag
31: eerste speeldag 55+ op woensdag
31: eerste speeldag competitiespelers op
woensdag
SEPTEMBER:
03: tweede speeldag jeugd op zaterdag
05: tweede speeldag competitiespelers op
maandag
05: tweede speeldag senioren op maandag
07: tweede speeldag 55+ op woensdag
07: tweede speeldag competitiespelers op
woensdag
10: derde speeldag jeugd op zaterdag
12: derde speeldag competitiespelers op maandag
12: derde speeldag senioren op maandag
12: Algemene Ledenvergadering (20.00 – 21.30 uur)
14: derde speeldag 55+ op woensdag
14: derde speeldag competitiespelers op woensdag
17: vierde speeldag jeugd op zaterdag
17: eerste thuiswedstrijden competitie
etc……..

Voor een volledig
overzicht van alle
geplande
BC Wassenaar activiteiten
kijk eens op onze website:
www.bcwassenaar.nl
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