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1 Voorzitter
1.1 Bestuur
Het afgelopen jaar zijn er nogal wat wijzigingen in het bestuur doorgevoerd. Zo heeft na een periode
van overdracht naar Bas Lijster en mij, Wouter Hoogenraad dit jaar afscheid genomen van het
bestuur. Wouter stelde zich wel direct beschikbaar om met activiteiten als vrijwilliger beschikbaar te
zijn, wat door iedereen zeer op prijs gesteld. Daarnaast zijn er drie nieuwe jeugdcommissieleden
aangetreden om Jos Tettero en Bertine Brehler te vervangen. De aangetreden leden zijn Etzel van
Kuijk, Franklin Dooms en Remco van der Lee. Hierover wordt uitgebreider beschreven in het
jaarverslag van de jeugd.
Het organigram van BC Pijnacker wordt in onderstaand figuur weergegeven, waarbij niet alleen de
wijzigingen van de bestuurs- en commissieleden zijn doorgevoerd. Ook worden er twee nieuwe
commissies geïntroduceerd, namelijk de “Technische en Sponsor Commissie”. De “Technische
Commissie” valt onder de activiteiten van de penningmeester, echter de afgelopen jaren is gebleken
dat dit een dusdanige extra belasting is naast de reguliere taken van de penningmeester, dat wij hier
graag iemand voor zouden willen aanstellen. Daarnaast is er een “Sponsor Commissie” in het leven
geblazen om mogelijke sponsoren te benaderen en te behouden. Wanneer deze positie iets voor jou
is of een bekende graag een lokaal initiatief zou willen sponsoren, schroom dan niet om contact op te
nemen met het bestuur.

Figuur 1: Organigram bestuurs- en commissieleden
Naast het bestuur is er nog een vacature, namelijk die van vertrouwenspersoon. Mocht er interesse
zijn, dan horen wij dat uiteraard graag.
De leden van het bestuur zijn zeer divers gezien de verschillende speel-, werk-, en levenservaringen;
waardoor snel ingespeeld kan worden op (veranderende) sportbehoeftes van onze leden.
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1.2 Trainers
Ieder jaar kan BCP weer terugvallen op twee trainers die sinds jaar en dag elke zaterdagochtend
weer voor de dauw in de sporthal staan te spelen met de toekomst van BCP. Deze trainers zijn
uiteraard Richard en Tim. Daarnaast is Richard ook op de maandagavond gestart om hier de
recreanten nog het een en ander bij te brengen. Tim geeft dan regelmatig nog een lesje aan de
senioren tijdens een potje vrij spelen. Onze dankbaarheid naar jullie is veel groter dan alleen deze
benoeming in het jaarverslag.
Vorig jaar werden zij nog ondersteund door Demi, Laura, en Remco; onze oude jeugdleden. Remco is
op de zaterdag alleen nog overgebleven en neemt nu meerdere jeugdleden onder zijn hoede. Laura
is als trainer doorgeschoven naar de woensdagavond om de deelnemers aan de koptraining te
drillen. Van Demi hebben wij helaas afscheid moeten nemen, echter het is des te leuker dat zij op het
wereldberoemde Kerstballentoernooi gewoon weer aanwezig was. Nogmaals onze dank vanuit het
bestuur voor alle tijd die jullie erin hebben gestoken om onze nieuwe jeugd tot nieuwe hoogte te
brengen.
Op de woensdagavond wordt de Emerald bemand en de jeugd onderwezen door Tatum, Dylan en nu
dus ook Laura. Nadat de jeugd de zaal heeft opgewarmd, worden de recreanten en senioren nog
naar iedere hoek gestuurd door Dylan. Dylan heeft zelfs uitgesproken om de BCP weer terug te
brengen naar zijn oude glorie dagen, dus een promotie naar een hogere divisie gaat er binnenkort
echt inzitten. Zowel de jeugd als recreanten/senioren trainingen worden zeer enthousiast ontvangen
en ook steeds drukker bezocht. Hartelijk dank voor jullie inzet om dit tot een succes te maken.

1.3 Samenwerking
Na de ALV van afgelopen jaar is besloten om verder met Tafel Tennis Vereniging Pijnacker (TTVP)
om de tafel te gaan zitten om de plannen voor de samenwerking concreet te maken. Na een
intensieve periode van vergaderen, documenten opstellen en diverse ontmoetingen liggen twee
stukken op tafel waar tijdens de ALV van 2019 een besluit over genomen dient te worden.
Daarnaast zijn met Badminton Vereniging DEO gesprekken geweest, echter dit heeft nog niet geleid
tot concrete plannen. In 2019 worden deze gesprekken herhaald om ervaringen uit te wisselen.

1.4 Vooruitblik 2019
De grootste uitdaging binnen de vereniging is om financieel weer gezond te worden, zodat de
vereniging kan blijven voortbestaan. Om dit te bewerkstelligen, zal het bestuur zich de komende jaren
richten op de volgende 3 pijlers:
• Behoud junioren
• Boei nieuwe en opnieuw oude (senioren en jeugd) leden
• Bereik en bind nieuwe sponsoren
1.4.1 Behouden
Het werven van nieuwe leden is natuurlijk zeer belangrijk, echter het behoud ervan is minimaal zo
belangrijk. In het verleden is gesteld dat wij als senioren moeten investeren in de jeugd, zodat zij
uiteindelijk naar de senioren/recreanten zullen doorstromen. De afgelopen paar jaar blijkt dat het
aantal doorstromingen nihil is, dus waarom wordt hier tijd en met name clubgeld in geïnvesteerd?
Ondanks dat de doorstroming de afgelopen paar jaar is uitgebleven; is deze doorstroming zeer
belangrijk voor nieuwe aanwas bij de senioren, maar ook zeker voor het bemannen van posten in het
bestuur, kampcommissie en jeugdcommissie.
Nu blijkt dat het aantal jeugdleden die overstappen naar de senioren nihil is en dit komt met name
door de volgende redenen:
• Combinatie met werk/studie/school werd te veel
• Niveau
• Minder leuk
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Het is bewezen dat door jeugdleden te betrekken bij de organisatie van de club de kans wordt
vergroot dat het lidmaatschap niet wordt opgezegd. Het beleid voor de komende jaren zal zich dan
ook met name richten op de ‘oudere’ jeugd en deze te betrekken bij onder andere de invulling van
trainingen (junioren, maar eventueel ook bij de senioren), kamp, en toss avonden.
1.4.2 Boeien
De jeugd en senioren leden die om welke reden de BCP hebben verlaten, worden zeer serieus
genomen. Achter elk vertrek schuilt een eigen verhaal en hier speelt het bestuur op in.
Zo is het bestuur aan het onderzoeken naar de praktische en financiële haalbaarheid van een
strippenkaart om de gewenste flexibiliteit in de huidige markt te verzorgen en in contact te blijven met
oud leden.
Daarnaast zijn er klachten over de clubshirts gekomen en dus is er geïnventariseerd wat de
mogelijkheden zijn bij diverse leveranciers, waarbij de gewenste kwaliteit voor nu en in de toekomst
vastgesteld kan worden.
Ook zal er extra zorg komen om de inhoud op de website geheel up-to-date met een logisch navigatie
te maken. Het is de bedoeling om de website qua look and feel weer geheel eigentijds te maken,
waardoor het gebruiksvriendelijker wordt. Deze gesprekken met dataweb, één van onze sponsoren,
zullen in het komende jaar gaan plaats vinden.
De volgende initiatieven zijn of worden gestart om de uitstraling van de club aantrekkelijker en dus
boeiend te maken:
• Onderzoek de flexibiliteit voor een lidmaatschap
• Verzorg goede kleding met een frisse look
• Steek de website in een modern jasje
Daarnaast wordt het jubileum van onze vereniging groots aangepakt met allerlei activiteiten voor jong
en oud om de publiciteit bij de kranten en nieuwe en vertrokken leden opnieuw te vinden en te
boeien.
1.4.3 Bereiken en binden
Afgelopen jaar is veel tijd gestopt in een document, waarin de verschillende mogelijkheden tot
sponsoring uitvoerig worden besproken. Nu is het bestuur hiermee op de markt gegaan en de eerste
vruchten werpen zich af met het verlengen van oude sponsorcontracten en het afsluiten van nieuwe
sponsorcontracten.
Door het bestuur wordt de persoonlijke eenmalige sponsoring van banners door Hans, waarbij
Wietske het geheel eigentijdse ontwerp maakt, geprezen.

1.5 Tot slot
Ik wil elk bestuurs- en commissielid, vrijwilliger en speler bedanken voor het afgelopen jaar in het
bestuur.

Frank van Schie
Bestuurslid Voorzitter BC Pijnacker
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2 Secretariaat
2.1 Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Frank van Schie
Secretaris:
Kees van Breukelen
Penningmeester:
Jasper Tanis
Wedstrijdsecretaris:
Vacature / waargenomen vanaf 1 sept door Bas Lijster
Jeugdcommissie:
Jos Tettero / waargenomen vanaf 1 juni door Etzel van Kuijk
Recreanten:
Wil Kap
Ledenwerving/PR:
Kim Kerklaan
Het bestuur is in 2018 zeven maal bij elkaar gekomen.

2.2 Leden
Per 1 december 2018 is het aantal nieuwe leden dit jaar 22 waarvan 4 senioren en 18 junioren.
Opgezegd dit jaar 30 leden, waarvan 15 senioren en 16 junioren.
Het aantal leden per 1 december 2018 is 121.
Tabel 1: Ledenverloop
2013
Senioren
105
Junioren
60
Totaal
165

2014
106
48
154

2015
88
45
133

2016
87
49
136

2017
82
48
130

2018
71
50
121
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Helaas moeten we constateren dat het ledenaantal opnieuw gedaald is ten opzichte van het
ledenaantal van vorig jaar. Erg veel senioren hebben opgezegd en in de meeste gevallen wordt dit
veroorzaakt door langdurige blessures of verhuizing. Helaas staan hier nauwelijks aanmeldingen
tegenover. Bij de oudere junioren is er in sommige gevallen sprake geweest van te weinig uitdaging,
maar hier is de daling gecompenseerd door een toestroom van jonge leden.
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2.3 Aanmeldingen 2018
Senioren: Paul van Lit, Walter Vermeer, Roul Velleman, Franklin Dooms. (totaal: 4)
Junioren: Dyon van der Beek, Kevin Chan, Maarten de Jong, Rick Vreugdenhil, Valesca van den
Burg, Lena Eykelhoff, Nova Beinema, Jasper Ekkelenkamp, Joost Kiekebeld, Mason van der Lans,
Stan van Gerwen, Druv Diddappa, Elena Stoop, Irene Chang, Ethan Chang, Eeshita Deshmukh, Kim
Nederpel, Sanne Teeuw, Marieke Trouwborst (totaal: 18)
Totaal generaal: 22 aanmeldingen

2.4 Opzeggingen 2018
Senioren: Tim de Graaf, Steven de Boer, Marc Wiese, Tanja Steenhuis, Cor Mettrop, Loeck Scholten,
Joey van Schie, Peter Smit, Margo Voskamp, Marjan Sjerps, Birgit Wichers, Karin Bregman, Jos van
Driel, Irene Evers, Birgit Wichers, (totaal: 15)
Junioren: Zuzanna Gluscak, Ysra Ghahremani, Zippora Winterman, Meike de Kraa, Sophie Boetzel,
Nova Beinema, Joost Kuijper, Bas Kuijper, Rick Smallegange, Frédérique Lenssen, Maarten de Jong,
Luke de Konink, Tristan de Koning, Kevin Chan, Gurdisha Singh, Robbin van de Maarel, Myrthe Wolff
(totaal: 17)
Totaal generaal: 32 opzeggingen.
Dit betekent dat we 2019 ingaan met 71 seniorleden en 49 juniorleden, in totaal 120 leden.

2.5 Vooruitblik 2019
In 2019 zullen de activiteiten van de secretaris bestaan uit de normale administratieve afhandelingen
die voor het bestuur noodzakelijk zijn, zoals het notuleren van bestuursvergaderingen en ALV. Ook
het bijhouden van de ledenadministratie, de registratie van bestuursleden bij de Kamer van
Koophandel en de administratie rond het aanvragen van VOG’s (verklaring omtrent het gedrag) voor
trainers, vrijwilligers, leden van het bestuur en de jeugdcommissie vallen onder het secretariaat en
verder de administratieve handelingen die voortvloeien uit onze deelname aan de Rotterdampas. In
2019 zal dit niet anders zijn.

Kees van Breukelen
Bestuurslid Secretaris BC Pijnacker
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3 PR/ledenwerving
3.1 Sponsorcontracten
De hele club wordt gesponsord door Menno van Rijn, tevens lid van onze club, met zijn bedrijf
Zonwatt. Het contract is weer verlengd en daar zijn we heel blij mee.
Het contract met FOODIAMO is helaas niet verlengd. FOODIAMO is een webshop, die onder andere
Italiaanse delicatessen aanbiedt, zoals pasta, olijfolie, kaas, zoetwaren en snacks. Het team achter
FOODIAMO bestaat uit ons eigen clublid Peter Smit en zijn vader Jaco en tante Hilde.
We zijn heel blij dat ze ons een warm hart toedragen en bedanken hen nogmaals hartelijk voor de
steun aan de BCP.

3.2 Evenementen
Zondag 17 december 2017 heeft het kersttoernooi plaatsgevonden. Organisatoren van dit evenement
waren Kim Kerklaan en Annemarie Mobers. Annemarie bedankt voor het helpen met het organiseren
van dit toernooi.
Ook heeft dit jaar het tweede senioren kamp plaats gevonden. De senioren heb een heel leuk
weekend gehad en hebben elkaar nog beter leren kennen.
Helaas was er dit jaar geen Rabobankfietstocht. Dit jaar hadden ze een actie alleen onder
verenigingen met een zakelijke rekening bij de Rabobank. We zij in gesprek gegaan met de ING,
maar die kunnen helaas niets betekenen voor lokale verengingen. Er wordt nu bekeken of het voor de
BCP voordelen heeft om over te stappen.

3.3 Nieuwsbrief
De zevende jaargang van de nieuwsbrief zit erop. In de nieuwsbrief staat informatie die ook te vinden
is op de website. Op deze manier proberen we ook de leden te bereiken die niet zo snel de site zullen
bekijken. In de nieuwsbrief lees je de onderwerpen die op dat moment van belang zijn voor de leden
van de BCP. De frequentie van de nieuwsbrief is 6 nieuwsbrieven per jaar.

3.4 Leden
3.4.1 Jubilarissen
Hetty en Kees zijn dit jaar 40 jaar lid van de BCP. Hetty en Kees zijn in het zonnetje gezet tijdens het
kerstballentoernooi 2018.
3.4.2 Bijzonder lid
Per jaar kan het bestuur een lid benoemen tot bijzonder lid. Iemand die veel voor de club heeft
betekend of die iets bijzonders heeft gedaan voor de club etc. Gert jan van der lee, Hans van der
Goes en Wouter Hoogeraad hebben deze prijs al in ontvangst mogen nemen.
Dit jaar is Peter Smit bijzonder lid geworden. Hij heeft veel voor de BCP betekend. Helaas heeft Peter
dit jaar besloten om zich uit te schrijven bij de BCP. Dit vinden wij allemaal erg jammer. Peter is
trainer geweest bij de BCP, hij heeft meerdere jaren in het bestuur gezeten. Hij heeft veel tijd in de
BCP gestoken en heeft ook een sponsor aangedragen. Het is heel jammer dat we afscheid moeten
nemen van Peter. Je hebt veel voor de club betekend en je hebt laat zien dat je echt hard voor de
club hebt. Daarom willen we jou graag in het zonnetje zetten.
3.4.3 Ledenwerfacties
Open badminton maand
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In juni hebben we een open badminton maand georganiseerd voor nieuwe leden. Hierbij konden
mensen gratis 4 keer meetrainen om kennis te maken met de BCP en de badmintonsport. We
hebben hier via social media, de Telstar en doormiddel van het uitdelen van flyer promotie voor
gemaakt. Uiteindelijk hebben we hier enkele nieuwe leden aan overgehouden.
Albert Heijn sport actie
Van 4 t/m 24 september is er bij de Albert Heijn de mogelijkheid geweest om te sparen voor gratis
sportactiviteiten bij duizenden sportclubs in heel Nederland. Ook wij hebben hier aan meegedaan,
maar hier is niet veel uit gekomen.
Braderie en Vanityfair
Elk jaar staat de BCP op de braderie in Pijnacker om badminton onder de aandacht te brengen bij
de inwoners van Pijnacker en omwonende. Het belangrijkste doel is om nieuwe leden te werven,
maar waar mogelijk wordt er een extra zakcentje verdiend door gebruikte spullen te verkopen.
Zoals weergegeven op onderstaande foto’s heeft de BCP zelfs deelgenomen aan twee
braderieën afgelopen jaar. Hierbij werd een interactief spel bedacht om zelf een shuttle te
meppen en producten verkocht. Een gezellige drukte voor de stand was het gevolg, waar menig
flyer wordt uitgedeeld aan elke geïnteresseerde en minder geïnteresseerde.

Braderie in Pijnacker
2018

Vanityfair in Ackerswoude
2018

Telstar:
De Telstar is het lokale krantje in Pijnacker waar sportverenigingen hun eigen nieuwsartikelen
mogen inbrengen. Bij voldoende ruimte in de Telstar, wordt het laatste nieuws van de BCP
gepubliceerd en verspreid onder alle inwoners van Pijnacker.
We hebben dit jaar verschillende keren in de Telstar gestaan en ook 1 keer op Telstar online. Ze
hopen we meer aandacht te krijgen voor de badminton sport.

3.5 Grote clubactie
De vereniging heeft dit jaar meegedaan met de grote clubactie. Will is hiervan de trekker geweest. Zij
heeft de jeugd gemotiveerd om loten te verkopen voor de club. De actie heeft voor de BCP bijna
€ 1000,00 opgeleverd. Dit was mede omdat de hoofdprijs van de Grote Clubactie vorig niet was
gevallen. Daarom had de Grote Clubactie een loterij opgezet onder de deelnemende verenigingen.
BCP heeft hierin € 300,--gewonnen. Van een gedeelte van de opbrengst worden trainingsmaterialen
voor de jeugd aangekocht. Voor een ieder die dit mogelijk heeft gemaakt: “Hartelijk dank”. Meer
hierover is te lezen in het jaarverslag van de recreanten.

3.6 Social media
De vereniging kun je volgen via twitter, instagram en facebook. In deze tijd is het belangrijk dat je te
vinden bent op facebook en twitter. We hebben geprobeerd om leuke kijkjes achter de schermen te
laten zien aan de leden. De Facebook berichten worden goed gelezen en geliked. Ook op Twitter
worden we goed gevolgd.
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3.7 Website
In figuur 1 worden de statistieken van de website weergegeven. De cijfers geven aan dat de website
drukbezocht is door unieke en regelmatig terugkomende bezoekers. Het blijft dan ook niet bij een
bezoek op de hoofpagina, maar bezoekers klikken door voor meer informatie.

Figuur 2: Statistieken van www.bcpijnacker.nl

3.8 Vooruitblik 2019
3.8.1 Sponsoren
We kunnen als BCP veel bieden voor de sponsor en hebben dit weergegeven in een rapportage over
wat wij kunnen bijdragen aan het bedrijfsleven. Hiermee willen we volgend jaar hopelijk meer
sponsoren mee binnen halen; zodat de sport breder toegankelijk, vergroot de mogelijkheden en komt
kwaliteit en sfeer binnen de vereniging ten goede.
De benoemde mogelijkheden betreffen activiteiten voor allerlei jeugd- en senioractiviteiten. Op onze
website staan namen en logo’s van bedrijven die ons op dit moment een warm hart toedragen, maar
wellicht weet u nog een bedrijf dat op zoek is naar naamsbekendheid
Als je mee wilt helpen om sponsoractiviteiten binnen BCP meer vorm te geven dan kun je contact
opnemen met Kim Kerklaan en/of mailen naar info@bcpijnacker.nl
3.8.2 Jubileum
De BCP bestaat in 2019 alweer 50 jaar. Dat moet en gaat natuurlijk gevierd worden.

Kim Kerklaan
Bestuurslid PR/ledenwerving BC Pijnacker
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4 Senioren
4.1 Verloop competitie
In tabel 2 worden de verschillende competities in dit kalanderjaar weergegeven met de bijbehorende
eindstand.
Tabel 2: Verloop diverse competities
Competitie
Team
Bondscompetitie
Pijnacker, BC 1
2018/2019
Najaar 2018
Voorjaarscompetities
2017-2018
Voorjaar 2018

Najaarscompetities
2017-2018
Najaar 2017

Klasse

Uitslag

6e divisie - afd. 17 NOZ

Is gaande

Pijnacker, BC 2

7e divisie - afd. 10 NOZ

Is gaande

Pijnacker, BC M1

Mannen A-Klasse afd. 2

3e

Pijnacker, BC M2

Mannen C-Klasse afd. 2

2e

Pijnacker, BC V1

Vrouwen A-Klasse afd. 1

6e

Pijnacker, BC 1

RC Eerste Klasse afd. 4

7e

Pijnacker, BC 2

RC Vierde Klasse afd. 2

4e

Pijnacker, BC M1

Mannen B-Klasse afd. 2

3e

Resultaat

4.2 Regeercup
In 2018 is er geen regeer of andere cup gesponsord. Ambitie is wel om dit weer op te zetten in 2019.

4.3 Clubkampioenschappen
De jaarlijkse clubkampioenschappen enkel bij de senioren hebben geleid tot de overname van de
macht door een nieuwe generatie: Loeck Scholten en Anouska Lavieren hebben gewonnen!
Bij de Dubbel clubkampioenschappen werd de 1e prijs dames gewonnen door Aleta kerklaan, bij de
heren waren Peter Smit en Martijn de Ruiter de sterksten. In de gemengd dubbel ging het eremetaal
naar Frank van Schie en Anouska Lavieren.

4.4 Seniorenkamp
Wat een prachtig weekend! Kan ook niet anders met zulk weer en gezelschap. Het BCP Dzjengis
Kahnmp voor seniorenleden dat vond van 29 juni t/m 1 juli plaats.
Iedereen was tijdens het weekend fanatiek en enthousiast bezig met puzzelen in de escape room,
strijden met waterpistolen, wandelen met foto’s in de meest bizarre situaties, houden van siësta’s,
uitrusten in de hot tub, genieten van het kampvuur en neerzetten van een schitterende performance
tijdens de bonte avond. Dit is pas een kleine greep van alle activiteiten, waarbij het fanatisme steeds
groter werd.
Deelnemers onwijs bedankt, het was een topweekend!
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4.5 Vooruitblik 2019
Bas Lijster is per 1 september 2018 begonnen als wedstrijdsecretaris. De interne toernooien worden
door William Koole georganiseerd.
Voor de voorjaarscompetitie 2019 zijn 2 mannenteams en 1 vrouwenteam ingeschreven. Dit is gelijk
aan het aantal in 2018. De ambitie is om in het najaar van 2019 minimaal 2 teams in te schrijven.
In 2019 worden de volgende clubkampioenschappen georganiseerd:
• Enkel
• Dubbel
• Mix

Bas Lijster
Bestuurslid Wedstrijdsecretaris BC Pijnacker
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5 Recreanten
2018 is voor mij een jaar van tegenstellingen; waarin ik nader in ga op de competitie, leden en
toernooien.

5.1 Competitie
De recreantencompetitie was in 2018 een groot succes. Zowel in het voorjaar als in het najaar is er
door 2 teams deelgenomen aan de competitie. Het blijkt, dat de deelnemers aan de competitie, dit in
het algemeen als zeer positief ervaren. Door middel van wedstrijden met andere teams blijkt nog
meer hoe een leuke sport badminton is en wordt het niveau verbeterd. Doordat er zeer
vriendschappelijk met elkaar wordt omgegaan, is ook de zogenaamde derde helft met de
tegenstander een leuk onderdeel van de competitie.
In de najaarscompetitie is ook deelgenomen door 2 jeugdleden. Ook hun feedback is positief. Ik vind
het heel mooi om te zien, dat de recreanten en de jeugd wat voor elkaar kunnen betekenen.

5.2 Leden
Het minder positieve gedeelte is de daling van het aantal recreanten. Voornamelijk door langdurige
blessures hebben vrij veel recreanten hun contributie opgezegd. Het aantal nieuwe aanmeldingen is
gering. Het wordt een uitdaging voor het hele bestuur om het aantal leden te laten toenemen, zeker
voor de recreanten. Ik denk, dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van het aantal speelavonden, dat
BCP hun leden aanbied. Veel leden komen alleen op hun vaste speelavond. Hierdoor wordt er
betaald voor mogelijkheden, die niet worden benut.

5.3 Toernooien
Het toernooi bezoek was dit jaar heel laag. Diegenen die hierin interesse hebben, spelen in het
algemeen al competitie en dan zitten de data van de toernooien regelmatig te dicht bij de competitie
speelavonden.

5.4 Grote Clubactie
De Grote Clubactie was in 2018 wederom een groot succes. Het aantal verkochte loten lag dit jaar
iets lager dan vorig jaar, maar het aantal deelnemende leden is groter geworden. De totale opbrengst
is hoger. Omdat de hoofdprijs van de Grote Clubactie vorig niet is gevallen, heeft de Grote Clubactie
een loterij opgezet onder de deelnemende verenigingen. BCP heeft hierin € 300,-- gewonnen. Van
een gedeelte van de opbrengst worden trainingsmaterialen voor de jeugd aangekocht.

Wil Kap
Bestuurslid Recreanten BC Pijnacker
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6 Jeugd
6.1 Algemeen
De jeugdcommissie had voor 2018 de volgende speerpunten gedefinieerd:
1. Werving van nieuwe jeugdleden
2. Verdere groei van deelnemers aan jeugdcompetitie
3. Verder optimaliseren van trainingen
Dit zijn ook het hele jaar de doelstellingen gebleven voor de jeugdcommissie, maar noodgedwongen
heeft het jaar met name in het teken van veranderingen gestaan. Bertine Brehler en Jos Tettero zijn
door toegenomen drukte op het werk met hun werkzaamheden moeten stoppen voor de
jeugdcommissie. Inmiddels zijn in hun plaats Franklin Dooms (trainers), Remco van der Lee
(competitie) en Etzel van Kuijk (clubkleding) begonnen. Gelukkig is Arold van den Biggelaar
(toernooien) als stabiele factor gebleven.

6.2 Trainingen
Het is niet alleen bij de wisselingen binnen de jeugdcommissie gebleven. Ook op trainersgebied zijn
er een aantal wisselingen geweest. Waardoor de woensdag en de zaterdag een wat andere invulling
hebben gekregen. Richard Giorgi en Tim Jansen hebben nog steeds de leiding over de zaterdag,
maar worden nu bijgestaan door Remco van der Lee. Op de woensdag bestaat het trainers trio nu uit
Dylan van der Heij, Tatum Kouwenhoven en Laura de Haan. Veel nieuwe gezichten, veel frisse
nieuwe ideeën, gecombineerd met de reeds aanwezige ervaring moeten kunnen leiden tot mooie
initiatieven.
De vorig jaar opgezette koptraining wordt als positief ervaren en heeft dit jaar een vervolg gekregen
en zal ook de komende jaren worden voortgezet.

6.3 Deeldiploma’s
De deeldiploma’s voor de jeugd zijn een groot succes geweest de afgelopen jaren, maar we lopen
daardoor wat snel door de beschikbare niveaus en de afstand ertussen is ook wat te groot gebleken.
Daarom zijn de eerste stappen gezet voor een herziening van de deeldiploma’s. Het is de bedoeling
om tot een groter aantal deeldiploma’s te komen die onderling minder ver uiteenlopen qua eisen en
vaardigheden dan de richtlijnen van de bond. Dat is wel even een puzzel, dus daarom dit jaar geen
deeldiploma’s, maar het komende jaar gaan we met de vernieuwde aanpak van start.

6.4 Competitie
De jeugdcompetitie voorjaar 2018 was weer een succes met hier een speciale vermelding voor
jeugdteam 4 U15. Ze zijn kampioen geworden en mochten daarom naar de regiokampioenschappen
voor Zuid-Holland, waar ze het tot de tweede plaats hebben gebracht!
Voor het komende competitie seizoen gaan er 4 teams van start in de jeugdcompetitie en 2 in de
opstapcompetitie. Gezien de omvang van het jeugdleden bestand zijn we hier tevreden over (maar
we willen meer). Als de aangemelde invallers meerekenen gaan meer dan helft van de jeugdleden
hiermee in de competitie meespelen.

6.5 Toernooien
Traditioneel staan de volgende 4 (interne)toernooien op de jeugdkalender:
1. Vriendjes/vriendinnetjes Toernooi
2. Zilveren Shuttle Toernooi
3. Jeugd Clubkampioenschappen
4. Ouder/kind Toernooi
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Door drukte op de agenda hebben we het ouder/kind toernooi deze keer moeten verplaatsen naar
februari, dat zit dus nog in het vat. De ander drie toernooien zijn dankzij Arold (en een wisselende set
aan vrijwilligers) soepel en succesvol verlopen, waarbij als bijzonderheid opgemerkt dat BCP dit jaar
de gastheer was van het zilveren shuttle toernooi.
We hebben het gevoel dat er nog meer kinderen (en soms ook ouders) plezier kunnen hebben van
deze evenementen en daarom gaan we het komende jaar proberen om deze nog meer te promoten
en zo de deelname te bevorderen.
In aanvulling hierop willen we het komend jaar gaan kijken of we een aantal activiteiten buiten de deur
kunnen organiseren. Te denken valt aan gezamenlijk met een aantal jeugdleden (en ouders) naar
een toernooi of clinic te gaan.

6.6 Jeugdkamp
21 t/m 23 September heeft het jaarlijkse jeugdkamp weer plaats gevonden. Het weer was niet om
over naar huis te schrijven, maar dat heeft de pret niet gedrukt. Speurtocht, kampvuur, lekker eten,
veel spelletjes, te korte nachten en veel sterke verhalen. In te weinig woorden fantastisch! Alle
vrijwilligers en begeleiders weer ontzettend bedankt voor dit geweldige evenement.

6.7 Grote Clubactie
Vanuit de jeugd is er weer hard gewerkt voor de Grote clubactie. Er zijn 314 loten verkocht en daarom
is er geld dat kan worden besteed aan trainingsartikelen voor de jeugd. Voornamelijk de jeugd met de
basisschoolleeftijd heeft hard meegedaan. De oudere jeugd blijft moeilijk hiervoor te motiveren. We
gaan nadenken of we die misschien op een andere manier kunnen inzetten voor de club.

6.8 Werving en doorstroming
De werving van nieuwe jeugdleden blijft hoog op de agenda staan en is het afgelopen jaar ook
succesvol geweest. Het is ook nodig, aangezien er toch af en toe kinderen vertrekken. We proberen
een beter beeld te krijgen van de redenen voor vertrek, zodat we waar mogelijk daar wat aan kunnen
doen. Qua werving handhaven we de succesvolle activiteiten van afgelopen jaar, zoals de flyer actie
op scholen en de juni badminton maand. We broeden nog op nieuwe initiatieven en staan open voor
suggesties.
Een ander aandachtspunt van het afgelopen jaar en de komende jaren is de overgang van de oudere
jeugd naar de senioren. Een aantal initiatieven om de aansluiting te maken zoals gemengde
speelavonden/trainingen hebben het afgelopen jaar plaatsgevonden. We gaan verder op zoek naar
aansluitingsactiviteiten.

6.9 Vooruitblik 2019
Zoals gezegd aan het begin; was het een jaar van veel veranderingen, maar we willen het goede
werk van de laatste jaren graag in dezelfde geest voortzetten. Voor 2019 gaat de Jeugdcommissie
zich voor de volgende speerpunten inzetten:
1. Werf nieuwe jeugdleden.
2. Laat jeugd naar senioren doorstromen
3. Zorg voor groei van deelnemers aan jeugdcompetitie en interne toernooien
4. Optimaliseer trainingen

Etzel van Kuijk
Bestuurslid Jeugd BC Pijnacker
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7 Penningmeester
In dit verslag wordt het resultaat van de club van het afgelopen jaar weergegeven. Dit wordt gedaan
door het presenteren en bespreken van het resultaat (verlies- en winstrekening), de begroting voor
2019 en de balans. Afgesloten wordt met de voorgestelde contributiebedragen voor 2019.

7.1 Resultaat 2018 en begroting 2019
In tabel 3 is de winst en verliesrekening voor het boekjaar 2018 en de begroting voor boekjaar 2019
opgenomen.
Tabel 3: Verlies en winstrekening 2018 en begroting 2019
Verlies & Winst
Begroting
Resultaat
Begroting
Inkomsten
2018
2018
2019
350
2.103
1.800
Sponsoring
31.150
28.275
28.704
Contributies
0
276
1.625
Verkoop shirts
25
-1
5
Rente
1.200
1.731
700
Acties
0
0
0
Subsidie
Totaal inkomsten

€ 32.725

€ 32.384

€ 32.834

Uitgaven
Bankkosten
Bestuurskosten
Bondskosten
Competitiekosten
Kosten junioren
Kosten senioren
Website
PR-kosten
Shirts
Shuttles
Toernooien
Training
Zaalhuur

160
550
1.764
1.992
675
275
250
100
0
2.000
0
4.970
21.757

165
331
1.680
1.771
815
253
250
157
298
1.402
0
4.325
21.499

170
550
1.501
1.603
675
275
250
100
1.595
1.500
0
5.702
22.621

Totaal uitgaven

€ 34.493

€ 32.946

€ 36.643

Resultaat

€ -1.768

€ -562

€ -3.809

Onder aan de streep is te zien dat we 2018 met een negatief resultaat afsluiten van € 562,-.
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Als we de inkomstenzijde afzetten tegen de begroting behoeven de volgende posten toelichting:
• De contributie-inkomsten zijn lager dan begroot omdat er minder aanwas is van nieuwe leden
dan is begroot.
• Er zijn de volgende sponsorinkomsten ontvangen die niet zijn begroot
o Er is een nieuw sponsorcontract afgesloten met Zonwatt;
o Er worden sponsorinkomsten gegenereerd vanuit Equinix door de
vrijwilligersactiviteiten voor de vereniging van de Voorzitter;
o Er zijn inkomsten gegenereerd vanuit Sponsorkliks.
Hierdoor valt de post sponsorinkomsten hoger uit dan begroot.
• De rente-inkomsten zijn negatief omdat er vorig jaar een te grote reservering op de renteinkomsten is genomen.
De sponsoring bestond uit sponsoring van Zonwatt, Foodiamo, Equinix, diensten die DataWeb verleent
voor het bouwen en onderhouden van de website en Sponsorkliks. Allen bedankt!
De wervingsacties bestonden uit de Santa Run (december 2017), Grote Club Actie en de
sponsoractiviteiten van het PR-bestuurslid. Daarnaast hebben wij dit jaar een extra prijs ontvangen
vanuit de Grote Club Actie. Grote dank aan de leden die zich hebben ingezet bij deze acties!
Als we de uitgavenzijde afzetten tegen de begroting behoeven de volgende posten toelichting:
• De Bondskosten vallen lager uit door het aanmelden van minder nieuwe leden dan begroot.
• De Competitiekosten vallen lager uit door het aanmelden van minder senioren
competitieteams dan begroot.
• Er zijn iets minder shuttles ingekocht dan begroot. Dit komt omdat we minder
competitieteams hebben die spelen met verenshuttles dan is begroot en omdat we nog een
reservevoorraad hadden uit het vorige seizoen.
• Bij het opstellen van de begroting 2018 voor de post Training is er een fout gemaakt. Met de
toenmalige trainersbezetting had deze post op € 5.880,00 in plaats van € 4.970,00 begroot
moeten worden. Het uiteindelijke resultaat voor deze post is desondanks toch lager dan
begroot omdat er gedurende het gehele jaar een andere inzet van trainers is geweest dan
waarmee is rekening gehouden bij het opstellen van de begroting.
In de begroting valt op:
• Onder de acties valt de Grote Club Actie.
• Op het moment hebben wij lopende sponsorcontracten met Zonwatt en Amobers. Ook
verleent DataWeb nog diensten voor onze website en worden er sponsorinkomsten
gegenereerd vanuit Equinix door de vrijwilligersactiviteiten van de voorzitter voor de
badmintonvereniging.
• Door een daling in het ledenaantal zijn de contributies lager dan vorig jaar. Hierdoor vallen
ook de bondskosten lager uit.
• De kosten voor trainingen en zaalhuur zijn zoals begroot bij ongewijzigd beleid gedurende het
jaar.
Tot slot willen we noemen dat de club meedoet in het Jeugdsportfonds. Dit fonds betaalt de
contributie voor jeugdleden waarvan de ouders om uiteenlopende redenen niet zelf de contributie
kunnen voldoen. Hiervoor moet het Jeugdsportfonds een aanvraag om de contributie te betalen
goedkeuren. Voor meer informatie zie de website van het Jeugdsportfonds:
https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/zuid-holland/.
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7.2 Balans
De balans van 31-12-2017 en 31-12-2018 is opgenomen in tabel 4.
Tabel 4: Balans van 31-12-2017 en 31-12-2018
Balans
Activa
Voorraad shuttles
Te vorderen posten:
Acties
Shirts
Leden
Rente
Sponsoring
Saldo
Kas
Kruisposten

31-12-2017
500

31-12-2018
500

700
75
2.399
20
0
11.662
10
0

756
0
3.277
4
657
9.952
10
0

Totaal

€ 15.366

€ 15.156

Passiva
Eigen vermogen

7.643

7.081

Te betalen posten:
Bankkosten
Bondskosten
Competitiekosten
Kosten junioren
Kosten senioren
Website
Overig
PR-kosten
Shirts
Shuttles
Trainingen
Zaalhuur

40
0
0
0
0
0
340
0
0
0
1.060
6.283

40
0
0
-224
-302
0
340
0
0
0
1.941
6.280

€ 15.366

15.157

Totaal

Het bestuur stelt voor om het resultaat van 2018 af te boeken op het eigen vermogen.
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7.3 Contributievoorstel (*besluit ALV)
In tabel 5 worden de contributievoorstellen voor 2019 weergegeven.
Tabel 5: Verhoging van contributies en toeslagen
Contributie onderwerpen
Senioren
Junioren/Studenten
Junioren/Studenten
B-leden
Competitietoeslag (voorjaar)
Competitietoeslag (najaar)
Competitietoeslag Recreanten
Competitietoeslag Junioren
Trainingstoeslag Competitiespelers
Trainingstoeslag Recreanten
Shuttletoeslag veer per competitie
Inschrijfgeld bij aanvang

2018
€ 215,00
€ 170,00
€ 161,00
€ 107,50
€ 10,00
€ 54,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 30,00
€ 5,00

2019
€ 219,00
€ 171,00
€ 171,00
€ 109,50
€ 10,00
€ 54,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 30,00
€ 5,00

Hieronder volgt een toelichting op de wijzigingen die zijn doorgevoerd:
• De basiscontributies zijn, conform de gemiddelde stijging van inflatie in Nederland, aangepast met
+1,7% en afgerond op gehele bedragen. De contributie voor een B-lidmaatschap is de helft van de
contributie voor Senioren.
Hieronder volgt een toelichting voor de bascontributies waar bovenstaande niet is toegepast.
• Het bestuur stelt voor om de categorieën Junioren en Senior-Student samen te voegen in een
nieuwe categorie Junioren/Studenten. Deze samenvoeging is noodzakelijk om de onevenredige
verdeling van lasten tussen senioren en junioren meer gelijk te trekken. Een lid die overgaat van
junioren naar senioren blijft in deze categorie vallen totdat het lid stopt met studeren of naar school
gaan (voor de meerderheid van zijn of haar tijdsbesteding).
In de begroting van 2019 is al rekening gehouden met de verhoging van dit contributievoorstel.

7.4 Voorstellen (*besluit ALV)
Gezien de huidige stand van het eigen vermogen is het bestuur van mening dat het onverantwoord is
om met een negatief begroot resultaat van € 3.809,00 het kalenderjaar 2019 in te gaan. Om deze
reden stelt het bestuur een aantal maatregelen voor aan de ALV om minder uitgaven te maken.
7.4.1 Trainers met een vergoeding
BCP maakt gebruik van de diensten van trainers die hiervoor een vergoeding ontvangen. Op het
moment geldt dit voor de volgende speelmogelijkheden:
• Maandagavond (seniorentraining, 1 trainer)
• Woensdagavond (jeugdtraining, 3 trainers)
• Woensdagavond (seniorentraining, 1 trainer)
• Zaterdagochtend (jeugdtraining, 2 trainers).
Het bestuur stelt voor om voor de woensdagavond jeugdtraining één trainer minder in te zetten. Dit
levert een besparing van ca. € 1.000,00 op seizoensbasis op.
Omdat dit een besparing is die pas ingezet kan worden vanaf de start van het nieuwe seizoen
(augustus 2019) levert dit in 2019 een besparing op van ca. € 360,00.
Deze besparing wordt geboekt op de post Trainers.
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7.4.2 Op donderdagavond de zaal niet huren in vakanties
Dit levert een besparing op van € 265,20. Door deze maatregel wordt er op donderdag niet meer
gespeeld in de voorjaarsvakantie (1 week), meivakantie (1 week), herfstvakantie (1 week) en
kerstvakantie (2 weken).
Concreet betekent deze besparing dat de zaal maximaal 40 keer per jaar gehuurd wordt.
Omdat deze besparing pas in kan gaan vanaf de start van het nieuwe seizoen levert dit in 2019 een
besparing op van € 66,30. De zaal wordt niet gehuurd in de herfstvakantie.
Deze besparing wordt geboekt op de post Zaalhuur.
7.4.3 De zaal niet huren na vakanties op zaterdag
Voor de jeugdtraining wordt op dit moment de zaal al niet gehuurd de zaterdag voorafgaand aan een
vakantie. Het bestuur stelt voor om dit ook te doen de zaterdag aan het einde van de vakantie.
Dit levert een besparing op van € 730,00. Door deze maatregel wordt er op zaterdag niet meer
gespeeld de week voorafgaand en na afloop van de herfstvakantie (wordt 2 weken), meivakantie
(wordt 2 weken), herfstvakantie (wordt 2 weken) en kerstvakantie (wordt 3 weken).
Omdat deze besparing pas in kan gaan vanaf de start van het nieuwe seizoen levert dit in 2019 een
besparing op van € 183,00. De zaal wordt niet gehuurd de week na afloop van de herfstvakantie.
Deze besparing wordt geboekt op de post Zaalhuur en Trainers.
7.4.4 Samenwerking TTVP
Het bestuur stelt voor om de Viergang op maandagavond samen met tafeltennisvereniging TTVP te
huren. Dit levert kostenvoordelen op doordat het per badmintonbaan goedkoper is om een gehele zaal
in plaats van een gedeelte van de zaal te huren. Daarnaast leveren we op competitiespeeldagen ook
speelcapaciteit in.
Dit levert een besparing op van € 1865,00.
Omdat het samen huren met TTVP ingaat per juni 2019 levert dit in 2019 een besparing op van €
1120,00.
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7.4.5 Eindresultaat
In tabel 6 wordt het effect van deze besparingen weergegeven.
Tabel 6: Effect maatregelen op begroting
Verlies & Winst
Begroting
Begroting

1.800
28.704
1.625
5
700
0

1.800
28.704
1.625
5
700
0

Begroting
2020
(aangenomen
voorstellen,
Ceterus
Paribus)
1.800
28.704
1.625
5
700
0

€ 32.834

€ 32.834

€ 32.834

170
550
1.501
1.603
675
275
250
100
1.595
1.500
0
5.702
22.621

170
550
1.501
1.603
675
275
250
100
1.595
1.500
0
5.288
21.244

170
550
1.501
1.603
675
275
250
100
1.595
1.500
0
4.527
19.968

Totaal uitgaven

€ 36.643

€ 34.750

€ 32.714

Resultaat

€ -3.809

€ -1.917

€ 119

Inkomsten

Sponsoring
Contributies
Verkoop shirts
Rente
Acties
Subsidie
Totaal inkomsten
Uitgaven
Bankkosten
Bestuurskosten
Bondskosten
Competitiekosten
Kosten junioren
Kosten senioren
Website
PR-kosten
Shirts
Shuttles
Toernooien
Training
Zaalhuur

2019

2019
(aangenomen
voorstellen)

In de eerste kolom is de huidige begroting te vinden. In de tweede kolom is het effect van deze
besparingen op de begroting van 2019 te vinden. Omdat niet alle besparingen met onmiddellijk effect
ingevoerd kunnen worden is het grootste effect op lange termijn zichtbaar. Om deze reden is in de
laatste kolom een hypothetische begroting voor 2020 te vinden. Als alle andere omstandigheden gelijk
blijven zorgen we er met deze besparingen voor dat we in 2020 een sluitende begroting kunnen laten
zien. Dit zal nodig zijn om op lange termijn het voorbestaan van de vereniging te waarborgen.

Jasper Tanis
Bestuurslid Penningmeester BC Pijnacker
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