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1 Voorzitter 

1.1 Terugblik 2019 
Wat een feest, wat een feest! Afgelopen jaar stond in het teken van het vieren van ons 50 jarig 

jubileum. En wat is deze viering een succes gebleken. De speciaal opgerichte jubileum commissie die 

voor elke maand een nieuwe activiteit of evenement had bedacht en dat weer op een ontzettend 

goede wijze ten uitvoer heeft gebracht, spreekt boekdelen. Het maakt mij trots op onze vereniging en 

leden dat er zoveel inspanning wordt geleverd om er echt speciaals van te maken. En dat is gelukt! 

Aan iedereen die hier een bijdrage (hoe klein dan ook) heeft geleverd of heeft deelgenomen om 

afgelopen jaar speciaal te maken, wil ik ontzettend graag bedanken. 

 

Daarnaast is de samenwerking met de TTVP in mei feestelijk van start gegaan onder het genot van 

wat bubbels en de pers. Deze samenwerking werpt bij beide verenigingen al zijn vruchten af, doordat 

de financiële positie verbetert en leden bij de verenigingen komen.  

1.2 Jaarverslag 2019 
In het jaarverslag van 2019 zijn de 4 B’s geïntroduceerd; dat staat voor (1) behouden, (2) boeien, (3) 

bereiken, en (4) binden. Op basis van deze pijlers zijn speerpunten voor 2019 bedacht, waarmee we 

richting een meer toekomstbestendigere vereniging gaan. Deze speerpunten worden in onderstaande 

paragrafen kort toegelicht en hoe afgelopen jaar hier mee is omgegaan. 

1.2.1 Behouden 

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 speerpunt is als volgt: 

 

• Betrek jeugd bij bestuursactiviteiten 

Het jaar is voorbij gevlogen en er zijn diverse pogingen geweest om de jeugd bij 

bestuursactiviteiten te betrekken. Het grootste succes is te zien bij de trainingen op de 

woensdagavond, waar een jeugdlid betrokken is bij het assisteren van de trainingen. 

1.2.2 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. De 

speerpunten zijn als volgt:  

 

• Onderzoek de flexibiliteit voor een lidmaatschap  

Afgelopen jaar is er druk gerekend aan de mogelijkheden voor een flexibel lidmaatschap in de 

vorm van een strippenkaart. De introductie van de strippenkaart zal in 2020 plaats gaan vinden. 

 

• Verzorg goede kleding met een frisse look 

De competitie is gespeeld in een geheel nieuw ontworpen clubshirt. Met dank aan Wietske en 

Etzel is het een modern shirt geworden met mooie lijnen. Het is dusdanig ontworpen dat 

wijzigingen gemakkelijk plaats kunnen vinden. 

 

• Steek de website in een modern jasje 

De grote kartrekker voor onze nieuwe website is Bas. Samen met Renate heeft hij de structuur 

van de website opgezet. Eind december heeft hij geheel eigenhandig en met een beetje hulp van 

Gert-Jan de ‘test’ website gelanceerd. Uiteraard is het nog niet geheel spik en span, maar wat 

ziet het er al fantastisch uit. 
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1.2.3 Bereiken en binden 

Met het sponsor rapport uit 2018 zijn wij afgelopen jaar de markt opgegaan om tot een stevigere 

financiële positie te komen. Het speerpunt was als volgt: 

 

Trek nieuwe sponsors aan 

 

Het sponsor rapport heeft zijn vruchten afgeworpen door het aantrekken van 2 nieuwe sponsors, 

namelijk Hills accountants en adviseurs en Meerbouw Pijnacker. Wij zijn super trots dat deze 

groeiende bedrijven in onze vereniging willen investeren. 

1.3 Bestuur 
Het bestuur aan het begin van het jaar 2019 is hetzelfde bestuur als aan het eind van 2019. Ik ben 

verheugd dat wij met deze gepassioneerde mensen een volledig jaar hebben kunnen draaien zonder 

wijzigingen of overdrachten. Het is meer dan een bewogen jaar geweest met alle vooruitstrevende 

zaken en activiteiten die dit jaar tot een geweldig succes hebben geleid.  

 

Desondanks is er toch nieuws wat ons raakt in het bestuur. Wil heeft aangegeven om te willen 

stoppen als bestuurslid ‘Recreanten’. Het wordt ten zeerste betreurd dat zij ons gaat verlaten, want 

wat een energie wist zij elke keer in alles te stoppen. Het werkte zeer aanstekelijk en wierp mijn 

inziens daadwerkelijk zijn vruchten af. Gelukkig wilt Wil blijven investeren in de vereniging en de club 

promoten. We kunnen dit alleen maar toejuichen, want de ‘Grote Club Acite’ is ieder jaar een 

gigantisch succes. Daarnaast heeft Franklin Dooms als onderdeel van de jeugdcommissie ook 

aangegeven om onvoldoende tijd vrij te kunnen maken om de zaken te kunnen regelen. Als 

contactpersoon voor de trainers en de bijbehorende overleggen, gaat dit als een groot gemis ervaren 

worden. 

 

Het organigram van BC Pijnacker wordt in onderstaand figuur weergegeven, waarbij alle vacante 

posities zijn aangegeven. Wanneer deze positie iets voor jou is, schroom dan niet om contact op te 

nemen met het bestuur. 

 

 

 
 

Figuur 1: Organigram bestuurs- en commissieleden 
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1.4  Trainers 
Het was een hele puzzel om de trainers voor het seizoen 2019-2020 geregeld te krijgen. Met het 

verlaten van Richard, Tatum en Laura was er een groot gat ontstaan in de trainersgroep, die natuurlijk 

opgevuld dient te worden. Hiervoor is zowel binnen als buiten de vereniging gekeken en 

geadverteerd. 

 

Gelukkig is Demi weer teruggekomen van haar uitstapje en hebben wij haar weer kunnen 

verwelkomen op onze vereniging. Ze vervangt Laura het eerste helft van het seizoen en Richard 

volledig op de zaterdagochtend. Het is fantastisch dat een oud lid zoveel voor onze vereniging 

betekent. 

 

Ook vanuit onze eigen jeugdafdeling is Esmee enthousiast naar voren getreden om de jeugd te 

begeleiden in samenwerking met Dylan. Het is ontzettend fijn dat ook de nieuwe jeugdleden een ple 

krijgen om zich verder te kunnen ontwikkelen.  

 

Richard en Tatum bedankt voor de afgelopen jaren. Ik kan met zekerheid stellen dat de jeugd hun 

lesjes wel hebben geleerd. En Laura, gelukkig zien wij jou straks gewoon weer in de zaal. 

1.5 Vooruitblik 2020 
In het jaarverslag van 2019 staat het volgende: 

 

De grootste uitdaging binnen de vereniging is om financieel weer gezond te worden, zodat de 

vereniging kan blijven voortbestaan. 

 

Dit neemt niet weg dat nu investeringen gedaan dienen te worden, die zich later dubbel en dwars 

terug betalen. Als bestuur zijn wij dan ook niet bang om goed overwogen risico’s te nemen, waarbij de 

vereniging later profijt van heeft.  

 

De 3 pijlers waar we de komende jaren oprichten zijn met groen gewijzigd ten opzichte van vorig jaar: 

• Behoud junioren en trainers 

• Boei en bind nieuwe en opnieuw oude (senioren en jeugd) leden 

• Behoud Bereik en bind nieuwe sponsoren 

1.5.1 Behoud junioren en trainers 

Eerder is gebleken 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 

Nu blijkt dat ook een trainer met dezelfde argumenten komen om de vereniging te verlaten. Door te 

investeren in onze trainers middels trainingen en/of cursussen blijft de jeugd uitgedaagd om het 

uiterste uit hun zelf te halen. Uiteraard zal het initiatief bij de trainers zelf liggen om ook het uiterste uit 

hun zelf te halen. Daarnaast blijft de (oudere) jeugd betrokken worden met bestuursactiviteiten, zoals 

kamp. 

1.5.2 Boei en bind nieuwe en opnieuw oude (senioren en jeugd) leden 

De uitstraling van de vereniging is aan het veranderen naar een eigen identiteit en meer van deze tijd. 

Zo is er een nieuw clubshirt afgelopen jaar geïntroduceerd, waar menigeen enthousiast over is. Een 

nieuwe website is onderweg met een eigen webshop, waarbij betalingen dus nog gemakkelijker gaan 

en niet achteraf uitgevoerd hoeven te worden. En een ander lidmaatschap wordt geïntroduceerd; 

waarbij iedereen die weleens wilt spelen, maar zich niet willen binden aan de vereniging ook een 

plekje krijgen.  
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1.5.3 Behoud sponsoren 

Ondanks dat afgelopen jaar succesvol is gebleken met het werven van nieuwe sponsoren, moet er 

geïnvesteerd blijven worden in de sponsoren die onze verenigingen een warm hart toedragen. Nu zal 

er dus niet zozeer ingespeeld worden op nieuwe sponsoren, maar meer op de waardering en het 

onderhouden van onze huidige sponsoren. Periodiek zal er een overleg plaats vinden, waarin we 

bespreken of we onze sponsor in de spotlight kunnen zetten.  

1.6 Tot slot 
Ik wil elk bestuurs- en commissielid, vrijwilliger en speler bedanken voor het afgelopen jaar. Wat een 

fantastisch jubileum hebben wij achter de rug en snel zullen de verslagen terugkomen in onze 

jubileum MEP, waarin aandacht wordt besteed aan alle activiteiten. 

 

 

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: Bas Lijster 

Jeugdcommissie: Etzel van Kuijk 

Recreanten:  Wil Kap 

Ledenwerving/PR: Kim Kerklaan 

 

Het bestuur is in 2019 negen maal bij elkaar gekomen. 

2.2 Leden 
Per 1 december 2018 is het aantal nieuwe leden dit jaar 31 waarvan 14 senioren en 17 junioren. 

Opgezegd dit jaar 30 leden, waarvan 13 senioren en 15 junioren. 

Het aantal leden per 1 december 2019 is 125.  

 

Tabel 1: Ledenverloop 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Senioren 105 106 88 87 82 72 73 

Junioren 60 48 45 49 48 50 52 

Totaal 165 154 133 136 130 122 125 

 

 
 

Het aantal opzeggingen is ongeveer gelijk aan vorig jaar. De opzeggingen bij de senioren worden in 

de meeste gevallen veroorzaakt door langdurige blessures en soms door verhuizing. Gelukkig wordt 

de uitstroom dit jaar goedgemaakt door een ongeveer even groot aantal aanmeldingen. Bij het vertrek 

van oudere junioren is er in een aantal gevallen sprake geweest van te weinig uitdaging, maar hier 

wordt de uitstroom gecompenseerd door een aanwas van veelal heel jonge leden.  

 

In het overzicht hieronder staan tussen haakjes de cijfers van het jaar ervoor. 
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2.3 Aanmeldingen 2019 
Senioren: Baorui Wang, Wisam Kailani, Anne-Marije Lugthart, Yara Voskuilen, Irene Evers, Renate 

van der Lans, Ad van Well, Jaron van Boheemen, Tim Peerenboom, Pradeep Murukannaiah, Corrie 

Hoevenaar, Luc Pigmans, Marleen Toepoel-Meijer, Brenda Bloemberg, (totaal: 14 / (4)) 

 

Junioren: Anishaa Ramautar, Julia Meulstee, Loeki Brinkman, Tobias Bron, Eline Bron, Roan 

Mantelaars, Raoul Playfair, Tobias Visser, Nina Liu, Indira Stelwagen, Baban Ghfoor, Daro Ghfoor, 

Dafne Bazuin, Stijn Jelle van Heijningen, Julia de Bruin, Apurva Nannan, Fiene den Uijl (totaal: 17 / 

(19)) 

 

Totaal generaal: 31 / (23) aanmeldingen 

2.4 Opzeggingen 2019 
Senioren: Menno Wagenaar, Claus Christensen, Walter Vermeer, Daniëlle Hoogenraad, Albert 

Ellinger, Franklin Dooms, Gerda Mostert, Renate van der Lans, Loek Steenweg , Frank Mostert, Relia 

Steenks, Edith van Rooijen, Antoinette Dukker (totaal: 13 / (15) 

 

Junioren: Valesca van der Burg, Martijn Runia, Lotte Onderwater, Leona van Kempen, Stijn Visser, 

Sanne Teeuw, Eeshita Desmukh, Ruben Postma, Lucas Tettero, Dhruv Siddappa, Elena Stoop, Rick 

Vreugdenhil, Wouter van der Stap, Sjoerd Kuijper, Patrick de Keijzer (totaal: 15 / (17) 

 

Totaal generaal: 28 / (32) opzeggingen. Dit betekent dat we 2020 ingaan met 73 / (72) seniorleden en 

52 (50) juniorleden, in totaal 125 / (122) leden. 

2.5 Vooruitblik 2020 
Deze omvatten 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 2020 zal dit niet anders zijn. Nieuw is 

dat BCP-leden niet langer automatisch bij Badminton Nederland worden ingeschreven. Op zijn of 

haar eigen verzoek en/of bij deelname aan bondscompetities wordt voor een lid onmiddellijk een 

bondsregistratie aangevraagd. Aan bestaande seniorleden is gevraagd of zij nog prijs stellen op het 

lidmaatschap van Badminton Nederland. Negentien van hen hebben te kennen gegeven dat hun 

lidmaatschap bij Badminton Nederland opgezegd mag worden. In 2020 zijn in totaal 25 seniorleden 

niet langer ingeschreven bij Badminton Nederland. 

 

 

Kees van Breukelen 

Bestuurslid Secretaris BC Pijnacker 
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3 PR/ledenwerving 

3.1 Sponsoring 

3.1.1 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. 

 

We zijn heel blij om dit jaar een nieuwe club sponsor aan jullie voor de stellen. Een oude sponsor van 

de BCP, Huizer van Ieperen, heeft opnieuw contact gezocht met de BCP om de samenwerking nieuw 

leven in te blazen. Huizer van Ieperen heeft inmiddels de bedrijfsnaam verandert in Hills accountants 

en adviseurs. Hills accountants en adviseurs is de betrouwbare partner die professionele diensten 

verleent op het gebied van accountancy en belastingzaken. 

 

Daarnaast hebben we sinds lange tijd weer eens een cup sponsor gevonden om de onderlinge 

resultaten tijdens de competitie met elkaar te meten. Hierin is Meerbouw Pijnacker opgetreden als 

nieuwe partner van de BCP en volgend jaar zullen we de eerste keer de Meerbouw cup uitreiken. 

 

We zijn heel blij dat ze ons een warm hart toedragen en bedanken hen nogmaals hartelijk voor de 

steun aan de BCP. Wanneer bekende of onbekende mensen/bedrijfen maatschappelijk betrokken 

willen raken met een sport voor iedereen, neem dan contact op met het bestuur. 

3.1.2 Sponsoring 

In de maand september was er een leuke sponsor actie bij PLUS Pijnacker. De hele maand kon er 

gespaard worden voor verschillende sportverenigingen in het dorp. De sponsoractie van Plus Sabine 

Zondag heeft voor BCP een welkome € 197,13 opgeleverd. Alle leden die daaraan hebben 

bijgedragen door hun boodschappen bij de Plus te doen en hun vouchers aan BCP te schenken: 

hartelijk dank hiervoor! Deze extra inkomsten zullen worden besteed aan extra trainingsmateriaal 

(zoals veren shuttles) voor de gevorderde jeugdleden. 

3.2 Evenementen 
Dit jaar bestond de BCP 50 jaar en zijn er verschillende evenementen georganiseerd. Het jaar begon 

met een activiteit voor de jeugd namelijk Apenkooien. Het was een gezellige zaterdag ochtend met 

muziek, spelletjes en lekkere hapjes. De volgende activiteit die volgende was het BCP diner. We 

hebben heerlijk gegeten en het eten werd visueel ondersteund door oud beeldmateriaal en er was 

een loterij met mooie prijzen. De activiteit die daarna volgde was het zomerfeest. Dit was het 

weekend dat de mussen van het dak vielen. We hebben leuke waterspelletjes gedaan en van een 

heerlijke BBQ genoten. Hierna volgde het jeugd piratentoernooi. Dit was een gezellige ochtend met 

allemaal piraatjes in de zaal. Spelen met een ooglapje op was nog niet zo makkelijk omdat je minder 

diepte ziet. Daarna volgde nog een leuk activiteit voor de jeugd, namelijk het jeugdkamp. Het was een 

super weekend met als extra activiteit lasergamen. De kinderen en de leiding hebben erg genoten 

van het weekend. Een van de laatste activiteiten was het BC back to ’69 toernooi. Hier werden de 

oude spelregels herbeleefd. Ook werd de mode uit deze tijd geshowd en werden oude verhalen aan 

de bar besproken. Het laatste evenement dit jaar was de BCParty. Met leden, familie van leden en 

oud leden werd er een topfeest neergezet.  

 

Ik wil graag de jubileum commissie bedanken voor de inzet tijdens de jubileum activiteiten. Zonder 

jullie hulp was het niet zo een succes geworden. 
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Zondag 22 december 2019 heeft het kersttoernooi plaatsgevonden. Organisatoren van dit evenement 

waren Kim Kerklaan, Annemarie Mobers en Danielle van Lochgem. 

Annemarie en Danielle bedankt voor het helpen met het organiseren van dit toernooi. 

3.3 Nieuwsbrief 
De achtste jaargang van de nieuwsbrief zit erop. In de nieuwsbrief staat informatie die ook te vinden 

is op de site. 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 

Hans Baetens en Vincent Schut waren dit jaar 25 jaar lid. Ze zijn beide in het zonnetje gezet tijdens 

het kerstballentoernooi.  

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, Wouter Hoogeraad en Peter Smit hebben deze prijs al in ontvangst mogen nemen. Dit jaar is 

… (verrassing) 

3.4.3 Ledenwerfacties 

Open badminton maand 

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.  

 

Sportmarkt (nieuw) 

Op 25 september was de BCP aanwezig op de sportmarkt. Met maar liefst 11 andere 

verenigingen was de Sportmarkt een groot succes. Alle kinderen waren super enthousiast en er 

waren veel vrijwilligers die zich voor dit fantastische evenement wilde inzetten. Er waren veel 

kinderen die badminton geprobeerd hebben. Voor de kleintjes waren en ballonen om eerst mee te 

oefenen, en voor de wat oudere kinderen kon er geoefend worden met shuttles. Er zaten veel 

natuurtalentjes tussen die zich later bij de BCP hebben aangemeld.  

 

Albert Heijn sport actie  

Dit jaar is niet meegedaan aan de Albert Heijn sport actie.  

 

Braderie 

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. Er 

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.  

 

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.  
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3.5 Grote clubactie 
De vereniging heeft dit jaar meegedaan met de grote clubactie. Will is hiervan de grote trekker 

geweest. Zij heeft de jeugd gemotiveerd om loten te verkopen voor de club. De actie heeft voor de 

BCP ruim € 900,00 opgeleverd. 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.  

3.7 Vooruitblik 2019 
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  

 

 

Kim Kerklaan 

Bestuurslid PR/ledenwerving BC Pijnacker 

mailto:info@bcpijnacker.nl
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4 Senioren 

4.1 Verloop competitie 
In de VJC competitie van 2018-2019 speelden namen BCP twee teams. In beide teams hebben ook 

een aantal jeugdspelers ingevallen. Dit ziet de wedstrijdsecretaris als positief.  

4.1.1 Najaarsbondscompetitie 2018-2019 

In de VJC competitie van 2018-2019 speelden namen BCP twee teams. In beide teams hebben ook 

een aantal jeugdspelers ingevallen. Dit ziet de wedstrijdsecretaris als positief.  

4.1.1.1 Team 1 

Team 1 is 2e geworden in de 6e divisie en mag volgend jaar promoveren.  

 

 
 

 

4.1.1.2 Team 2 

Team 2 is 4e geworden en blijft handhaven in de 6e divisie.  
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In het voorjaar van 2019 deden er drie teams mee aan de competitie namens BCP. Deze teams 

bestonden uit twee herenteams (M1 + M2) en een damesteam (V1). Team M1 in de A-klasse, Team 

M2 in de C-klasse en Team V1 in de A-klasse 

4.1.2 Voorjaarsbondscompetitie 2019 

In het voorjaar van 2019 deden er drie teams mee aan de competitie namens BCP. Deze teams 

bestonden uit twee herenteams (M1 + M2) en een damesteam (V1). Team M1 in de A-klasse, Team 

M2 in de C-klasse en Team V1 in de A-klasse 

4.1.2.1 Team M1 

Team M1 is 4e geworden in hun poule.  
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4.1.2.2 Team M2 

Team M2 is kampioen geworden in de C-klasse! Door een vroege blessure van een vaste speler zijn 

veel invallers nodig geweest. Het blijft een beter uitgangspunt om een team uit minimaal 5 personen 

te laten bestaan in deze competitie. Team M2 is gehuldigd op de laatste speeldag van het seizoen 

met een taart.  
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4.1.2.3 Team V1 

Het enige damesteam is laatste geworden in hun poule. Er hebben hier ook spelers uit de jeugd 

ingevallen.  

 

 
 

 
 

4.2 Zuid West Competite 
Zie recreanten verslag.  

4.3 Meerbouw cup 
in 2018 was er de ambitie om weer een soort van Regeercup laddercompetitie op te zetten. Met de 

komst van meerbouw als sponsor is deze ambitie gerealiseerd. De competitie loopt van maart tot 

maart. In maart 2020 zullen dus de eerste prijzen worden uitgedeeld.  

4.4 Vooruitblik 2020 
Inmiddels is de Najaarscompetitie van 2019-2020 alweer gestart. Er doen wederom twee mix-teams 

mee namens BCP, dit is gelijk gebleven aan het jaar daarvoor. Wel zien wij dat er aan aantal 

jeugdleden de overstap willen gaan maken naar deze competitie maar geven ook vaak aan dat 

school voorrang heeft en zij dus liever nog invaller willen zijn.  

 

Voor de voorjaarscompetitie 2020 zijn er wederom 3 teams ingeschreven twee heren (A en C-klasse) 

en- een damesteam (A-klasse). Bij de heren in de C-Klasse speelt 1 nieuw bcp lid mee de overige 

samenstelling is ongeveer hetzelfde gebleven.  

 

Bij het werven is gebleken dat er wel behoefte is aan een team in de B-klasse. Dit is nu door te weinig 

aanmeldingen niet gelukt. Ambitie is om dit volgend jaar proberen samen te stellen. Veel leden geven 

aan liever invaller te zijn dan zich vast aan een team en dus speeltijd te binden. Hiermee blijft het 

moeilijk om meer teams samen te stellen. De wedstrijdsecretaris blijft hier wel actief over met leden in 

gesprek. 
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De clubkampioenschappen voor senioren willen wij anders op gaan zetten. Niet meer klassiek op 3 

speelavonden met een finale in juni. Vanwege het dalende aantal deelnemers die veelal aangeven 

gewoon niet op 3 avonden te kunnen spelen gaan wij experimenteren met een wedstrijdschema die 

loopt van januari t/m mei. In juni zullen dan enkel de finales worden gespeeld. William Koole gaat dit 

in goede banen leiden. 

 

 

Bas Lijster 

Bestuurslid Wedstrijdsecretaris BC Pijnacker 
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5 Recreanten 

2019 was voor mij een succesvol jaar met vele hoogtepunten.  

5.1 Competitie 
Aan de recreantencompetitie is in het voorjaar door 1 team en in het najaar met 2 teams 

deelgenomen. De competitie is voor veel deelnemers heel positief. Door middel van het spelen van 

wedstrijden tegen andere teams blijft het badmintonnen afwisselender en wordt het niveau verbeterd. 

De competitie is dan ook een reden voor leden om te blijven badmintonnen. Helaas gooien blessures 

regelmatig roet in het eten en blijft het noodzakelijk om nieuwe leden te enthousiasmeren om 

competitie te spelen, zodat er 1 of 2 teams kunnen blijven deelnemen aan de RCZ competitie. 

5.2 Bezetting 
De bezetting op de speelavonden van de recreanten is sterk wisselend. Op maandagavond is het 

aantal aanmeldingen voor de training gelukkig toegenomen. Op woensdag neemt het aantal 

recreanten bij de training langzaam af. Doordat deze avond in principe voor de gevorderden spelers 

is, zijn er relatief weinig aanmeldingen. Helaas zijn er wel wat spelers afgevallen, voornamelijk door 

blessures.  

 

Op de donderdag is het aantal spelers sterk wisselend. Er zijn een paar nieuwe spelers bijgekomen 

en de donderdag wordt wat vaker als reserve speelavond gebruikt.  

5.3 Toss avonden 
De toss-avonden zijn gezellige avonden waaraan in het algemeen een leuke mix van jeugd en 

senioren leden deelnemen. Ook hier blijft het een uitdaging om leden van de woensdag en de 

donderdag op de maandagavond enthousiast te krijgen voor de toss-avond. 

5.4 Toernooien 
Aan het PIP-toernooi en het Fly-Over toernooi is door respectievelijk 5 en 6 BCP-leden deelgenomen. 

We moeten blijven proberen om huidige en nieuwe leden persoonlijk te benaderen om hun op alle 

mogelijkheden om te badmintonnen te wijzen. 

5.5 Grote Clubactie 
De Grote Clubactie was in 2019 wederom een héél groot succes. Het aantal verkochte loten lag dit 

jaar hoger dan vorig jaar.  

5.6 Vooruitblik 2020 
Voor mij staat 2020 in het teken van het zo snel mogelijk zoeken naar een vervanger voor mij in het 

bestuur namens de recreanten. Voornamelijk vanwege mijn werk heb ik besloten om te stoppen met 

mijn bestuurswerkzaamheden.  

 

 

Wil Kap 

Bestuurslid Recreanten BC Pijnacker 
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6 Jeugd 

6.1 Algemeen  
Voor 2019 zijn de speerpunten uit het jaarverslag 2018 overgenomen, dat waren;  

1. Werving van nieuwe jeugdleden. 

2. Doorstroming van de jeugd naar senioren 

3. Verdere groei van deelnemers aan jeugdcompetitie.  

4. Verder optimaliseren van trainingen. 

Dit zijn ook wel de doelstellingen gebleven voor de jeugdcommissie, maar ingehaald door de werkelijk 

heeft de focus noodgedwongen vaak op heel andere dingen gelegen dan deze doelstellingen (dat 

wordt verderop op diverse plaatsen toegelicht). 

 

Door toegenomen drukte op het werk heeft Franklin Dooms moeten stoppen met de werkzaamheden 

voor de jeugdcommissie. We hebben dit nog niet opnieuw kunnen invullen. Voor nu is de 

jeugdcommissie dus, Remco van der Lee (competitie); Arold van den Biggelaar (toernooien) en Etzel 

van Kuijk (de rest). 

6.2 Trainingen  
Op trainersgebied zijn er opnieuw een aantal wisselingen en (aanreis-)problemen geweest. Richard 

Giorgi heeft na ruim 30 jaar de jeugdtrainingen neergelegd, Tatum Kouwenhoven is gestopt en Laura 

de Haan is voor een half jaar op werk/stage naar Noorwegen. Noodgedwongen heeft daardoor de 

focus gelegen op het ingevuld krijgen van de trainers bezetting voor de woensdag en de zaterdag 

trainingen.  

 

Gelukkig is dat uiteindelijk ook allemaal weer gelukt. Tim Jansen heeft nog steeds de leiding over de 

zaterdag, maar wordt nu bijgestaan door Remco van der Lee en Demi Brehler. Op de woensdag 

bestaat het trainers trio nu uit Dylan van der Heij, Demi Brehler en Esmee Eikelenboom. De reeds 

bekende en “nieuwe gezichten” met frisse nieuwe ideeën en gecombineerd met de reeds aanwezige 

ervaring is het allemaal weer goed gekomen. 

 

De koptraining wordt nog steeds als positief ervaren 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&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. 

Dit was het plan uit het vorige jaarverslag. Daar is vanwege de wisselingen in de trainers sfeer weinig 

van terecht gekomen. Het schuift dus opnieuw een jaartje door en we kunnen hier het komende jaar 

hopelijk weer mee aan de slag. 

6.4 Competitie  
De jeugdcompetitie voorjaar 2019 was een succes (4 jeugdcompetitie teams en 2 opstap competitie). 

Een speciale vermelding voor jeugdteam 2 U17, want zij zijn kampioen geworden! De toekomst op dit 

vlak ziet er minder duidelijk uit. De belangstelling om deel te nemen aan de competitie en 

aanverwante activiteiten (clubkampioenschappen) lijkt (sterk) af te nemen. Verder liggen er vanuit de 

bond ook veranderingen in het verschiet met betrekking tot de opzet van de jeugdcompetitie. Het idee 
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is om vaker te spelen, maar met minder partijen per keer. Wij vragen ons af of dit de oplossing gaat 

zijn. We blijven deze ontwikkelingen volgen. 

 

Voor het komende competitie seizoen gaan er 3 teams van start in de jeugdcompetitie en 1 in de 

opstapcompetitie. Als de aangemelde invallers meerekenen gaan ongeveer een derde van de 

jeugdleden hiermee in de competitie meespelen. Gezien de omvang van het jeugdleden bestand valt 

dit tegen. In verband met de zaalhuur gaat er daarom competitie worden gespeeld in de Emerald. 

6.5 Toernooien  
Traditioneel staan er 4 (interne) toernooien op de jeugdkalender en deze zijn als volgt: 

1) Vriendjes/vriendinnetjes Toernooi 

2) Zilveren Shuttle Toernooi 

3) Jeugd Clubkampioenschappen  

4) Ouder/kind Toernooi 

Door drukte op de agenda vorig jaar was het ouder/kind toernooi verplaatst naar februari. De 

toernooien zijn dankzij Arold (en een wisselende set aan vrijwilligers) soepel en succesvol verlopen. 

De deelname aantallen aan het vriendjes/vriendinnetjes Toernooi, het Zilveren Shuttle Toernooi en 

het Ouder/kind Toernooi waren ook verheugend. Het Vriendjes/vriendinnetjes Toernooi was deze 

keer een speciale jubileum editie (piraten toernooi) met veel leuke extra aankleding; zoals ooglapjes, 

papagaaienshuttles, en nachtgevecht 

 

We hebben het afgelopen jaar gezien dat de deelnemende kinderen (en ook ouders) veel plezier 

hebben van deze evenementen en daarom blijven we deze promoten om de deelname te 

handhaven/bevorderen. 

 

De jeugdclubkampioenschappen zijn helaas een ander verhaal. We zien al een aantal jaar dat de 

belangstelling daarvoor afneemt en deze keer was het door domme pech helemaal dramatisch. Het 

was niet gelukt om de timing te veranderen van de kampioenschappen en daarbij kwam dat er 

aansluitend een toetsweek bleek te zijn op de middelbare scholen. Om het tij te proberen te keren 

gaan we komend jaar opnieuw proberen om de timing te veranderen. Hierbij valt te denken aan het 

veranderen van de speeldag, namelijk op zaterdag in plaats van op zondag. 

 

Er zijn beginnende contacten met de gymleraar van de Mariaschool. Het idee is om te kijken of het 

lukt een school badmintontoernooi te organiseren. 

 

Het plan van vorig jaar om een aantal activiteiten buiten de deur kunnen organiseren nemen we mee 

naar het komende jaar. Te denken valt aan gezamenlijk met een aantal jeugdleden (en ouders) naar 

een toernooi of clinic te gaan. 

6.6 Jeugdkamp  
6 t/m 8 September heeft het jaarlijkse jeugdkamp weer plaats gevonden. Dit keer in meerdere grote 

tenten in plaats van een kamphuis. Het kamp bestond uit veel deelnemers, speurtocht, lekker eten, 

veel spelletjes, te korte nachten en sterke verhalen. In te weinig woorden opnieuw 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 406 loten verkocht! De 

opbrengst dit jaar is bestemd voor het jubileum. Voornamelijk de jeugd in de basisschoolleeftijd heeft 

hard meegedaan. De oudere jeugd blijft moeilijk hiervoor te motiveren. 

6.8 Werving en doorstroming 
De werving van nieuwe jeugdleden blijft hoog op de agenda staan en is het afgelopen jaar ook wel 

succesvol geweest. Dat blijft ook hard nodig, aangezien er toch ook regelmatig kinderen opzeggen. 

We hebben geprobeerd een beter beeld te krijgen van de redenen voor vertrek, om te kijken of we 
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daar wat aan kunnen doen. De enige rode draad die we hebben kunnen vinden lijkt tijdgebrek 

eventueel in samenhang met (te) drukke school activiteiten.  

 

Qua werving handhaven we de succesvolle activiteiten van afgelopen jaar, zoals de flyer acties op 

scholen, in diverse wijken in Pijnacker en Delfgauw en de juni badminton maand. Verder hebben we 

meegedaan aan de braderie in Pijnacker en de sportmarkt van Team for Talent. 

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/toss avonden/trainingen hebben het afgelopen jaar plaatsgevonden. We blijven dit 

stimuleren in de gaten houden. 

6.9 Overig 
Afgelopen jaar is het nieuwe clubshirt beschikbaar gekomen. Komend jaar komt er vanwege de 

nieuwe shirtsponsor Hills al weer een aangepaste variant (in het nieuwe concept is dit gelukkig 

relatief makkelijk te realiseren). Verder hebben we van Allrackets een tas met rackets in commissie 

waaruit we rackets kunnen verkopen. Voordeel daarvan is dat (jeugd) leden racket kunnen proberen 

voordat ze worden aangeschaft en er is bij een geslaagde verkoop een kleine commissie die ten 

goede komt aan de clubkas. 

6.10 Vooruitblik 2020 
Net zoals vorig jaar was afgelopen jaar weer een roerig jaar met de nodige veranderingen, maar we 

blijven het goede werk van de laatste jaren graag in dezelfde geest voortzetten. Voor 2020 gaat de 

Jeugdcommissie zich (opnieuw) voor de volgende speerpunten inzetten:  

1) Werven van nieuwe jeugdlede 

2) Doorstroom van de jeugd naar senioren  

3) Deelname aan jeugdcompetitie en interne toernooien 

4) Verder optimaliseren van trainingen 

5) Organisatie van een school badmintontoernooi 

 

 

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 2019 en begroting 2020 
In tabel 2 is de verlies- en winstrekening voor het boekjaar 2019 en de begroting voor boekjaar 2020 

opgenomen.  

 

Tabel 2: Verlies- en winstrekening 2019 en begroting 2020 

Verlies & Winst             

   Begroting  Resultaat  Begroting 

Inkomsten  2019   2019  2020  

Sponsoring  1.800   2.802   3.050  

Contributies  28.704   29.298   29.455  

Verkoop shirts  1.625   1.590   0  

Rente  5   4   0  

Acties  700   3.850   700  

Overige inkomsten  0   225   250  

   
       

Totaal inkomsten  € 32.834   € 37.768   € 33.455  

   
       

Uitgaven  
       

Bankkosten  170   192   170  

Bestuurskosten  550   785   560  

Bondskosten  1.501   1.628   1.375  

Competitiekosten  1.603   1.573   1.425  

Kosten junioren  675   708   550  

Kosten senioren  275   80   100  

Website  250   250   250  

PR-kosten  200   2.311   400  

Shirts  1.595   1.411   0  

Shuttles  1.500   1.505   1.500  

Toernooien  0   0   250  

Training  5.702   3.842   4.535  

Zaalhuur  22.621   20.720   19.705  

   
       

Totaal uitgaven  € 36.643   € 35.004   € 30.821  

   
      

Resultaat   € -3.809   € 2.764   € 2.634 

 

Onder aan de streep is te zien dat we 2019 met een positief resultaat afsluiten van € 2.764,-. 

 

  



 

 

 

 

24/27  

Als we de inkomstenzijde afzetten tegen de begroting behoeven de volgende posten toelichting: 

• De sponsorinkomsten zijn hoger dan begroot door de werving van nieuwe sponsoren. 

• De inkomsten uit acties zijn hoger dan begroot dankzij de inkomsten uit alle jubileumacties en 

onze deelname aan de Plusactie. Daarnaast waren de inkomsten uit de Grote Club Actie 

ruimschoots groter dan verwacht. 

 

De inkomsten uit sponsoring kwamen van Zonwatt, Hills Accountants en Adviseurs, Meerbouw 

Pijnacker, Equinix, Annemarie Mobers, diensten die DataWeb verleent voor het bouwen en 

onderhouden van de website, en Sponsorkliks. Allen bedankt! 

 

Inkomsten uit acties kwamen van de Grote Club Actie, het BCP-etentje, de braderie, de BBQ, het 

BCP-feest en de Plusactie. 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 bestuurskosten zijn hoger dan begroot dankzij de eenmalige kosten voor het oprichten van de 

Stichting SportInspire Pijnacker-Nootdorp. 

• De PR-kosten zijn hoger dan begroot door uitgaven die zijn gedaan ten behoeve van 

jubileumactiviteiten. 

• De kosten voor shuttles bestaan uit zowel de uitgaven voor nieuwe shuttles als de afwaardering 

van onze voorraad shuttles op de balans. 

• De kosten trainers en zaalhuur zijn lager dan begroot. Dit komt mede doordat we de afgesproken 

besparingsmaatregelen hebben uitgevoerd. 

 

In de begroting valt op: 

• Onder de acties valt de Grote Club Actie. 

• Op het moment hebben wij lopende sponsorcontracten met Zonwatt, Hills Accountants en 

Adviseurs, Meerbouw en Annemarie Mobers. Ook verleent DataWeb nog diensten voor onze 

website en worden er sponsorinkomsten gegenereerd vanuit Equinix door de 

vrijwilligersactiviteiten van de voorzitter voor de badmintonvereniging.  

• Voor de begroting van de contributieopbrengsten is al rekening gehouden met de contributie voor 

2020 zoals voorgesteld in tabel 3. 

• De kosten voor trainingen en zaalhuur zijn begroot bij ongewijzigd beleid gedurende het jaar. 

 

In 2019 zijn we samen met de tafeltennisvereniging TTVP een samenwerking aangegaan in de 

Stichting SportInspire Pijnacker-Nootdorp. In deze stichting wordt de zaalhuur op maandagavond 

namens beide verenigingen geregeld. 

 

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/.  

  

https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/zuid-holland/
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7.2 Balans 
De balans van 31-12-2018 en 31-12-2019 is opgenomen in tabel 3.  

 

Tabel 3: Balans van 31-12-2017 en 31-12-2018 

Balans         

       

Activa  31-12-2018  31-12-2019 

Voorraad shuttles  500   0  

Rekening Stichting SportInspire  

Pijnacker-Nootdorp  0   1.000  

Te vorderen posten:      

Acties  756   948  

Shirts  0   0  

Leden  3.277   4.646  

Rente  4   4  

Sponsoring  657  1.400  

Bankrekening  2.678   4.379  

Spaarrekening  7.275   3.479  

Kas  10   10  

Kruisposten  0   0  

       

Totaal  € 15.156   € 15.864  

       

Passiva      

Eigen vermogen  7.081   9.845  

       

Te betalen posten:      

Bankkosten  40   40  

Bondskosten  0   85  

Competitiekosten  0   0  

Kosten junioren  -224   0  

Kosten senioren  -302   0  

Website  0   0  

Overig  340   340  

PR-kosten  0   0  

Shirts  0   0  

Shuttles  0   0  

Trainingen  1.941   1.685  

Zaalhuur  6.280   3.869  

       

Totaal   € 15.157    15.865  

 
In de balans behoeven de volgende posten toelichting: 

• Zoals afgesproken bij de vorige ALV is de voorraad shuttles afgewaardeerd. 

• Op de rekening van de Stichting SportInspire Pijnacker-Nootdorp hebben zowel de TTVP als de 

BCP een eigen vermogen van € 1000,- gestort. 

• Het bedrag dat nog van leden moet worden gevorderd bestaat voor een groot gedeelte uit 

competitie- en shuttletoeslagen najaarscompetitie en trainingstoeslagen. Deze worden in februari 

2020 met de reguliere contributie gefactureerd. 

 

Het bestuur stelt voor om het resultaat van 2019 toe te voegen aan het eigen vermogen.  
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7.3 Contributievoorstel (*besluit ALV) 
In tabel 4 worden de contributievoorstellen voor 2019 weergegeven. 

 

Tabel 4: Verhoging van contributies en toeslagen 

Contributie onderwerpen 2019 2020 

Senioren  € 219,00  € 223,00  

Junioren/Studenten € 171,00  € 175,00  

Junioren/Studenten € 171,00  € 175,00  

B-leden  € 109,50  € 111,50  

Competitietoeslag (voorjaar) € 10,00  € 10,00  

Competitietoeslag (najaar) € 54,00  € 54,00  

Competitietoeslag Recreanten  € 10,00  € 10,00  

Competitietoeslag Junioren € 20,00  € 20,00  

Trainingstoeslag maandag- en woensdagavond € 42,00  € 42,00  

Shuttletoeslag veer per competitie € 30,00  € 30,00  

Inschrijfgeld bij aanvang  € 5,00  € 5,00  

Strippenkaart  € 85,00 

 

Hieronder volgt een toelichting op de wijzigingen die zijn doorgevoerd: 

• De basiscontributies zijn, conform de gemiddelde stijging van inflatie in Nederland, aangepast 
met +1,8% en afgerond op gehele bedragen.  

• De contributie voor een B-lidmaatschap is de helft van de contributie voor een seniorlid.  

 

 

Jasper Tanis 

Bestuurslid Penningmeester BC Pijnacker 
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