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1 Voorzitter 

1.1 Terugblik 2020 
Eind 2019 zag alles er rooskleurig uit voor het jaar 2020. Met veel enthousiasme is het bestuur dan 

ook aan 2020 begonnen en stonden de eerste activiteiten in de planning. Toen sloeg het noodlot toe. 

Corona, corona, corona, het heeft ons badmintonleven gigantisch beïnvloed. Trainingen, 

kampioenschappen, competities en zelfs vrij spelen, alles werd stilgelegd. De enige optie was nog 

thuis zitten en afwachten. 

 

Wanneer de BCP ergens niet van houdt, dan is het stil staan. En wanneer de verveling toeslaat, 

ontstaat er ruimte voor creativiteit. Eerst is het bestuur fanatiek geworden door met elkaar een shuttle 

over te slaan in hun eigen achtertuin. Daarna waren onze trainers Laura en Demi aan de beurt met 

een heuse trainingsfilm voor thuis.  

 

Gelukkig was het voor de jeugd op een gegeven moment weer mogelijk om buiten te sporten. Door 

creatief om te gaan met de buiten omgeving en andere verenigingen is voor de jeugd sporten 

mogelijk gebleven. Hulde aan de begeleiders en trainers die deze training mogelijk hebben gemaakt.  

 

Uiteraard zijn wij onze sponsoren niet vergeten. Met een rijkgevulde coronapakket proberen wij hun 

door deze periode heen te slepen. De waardering hiervoor was groot! Als extraatje voor onze 

clubsponsors zijn hun logo’s toegevoegd aan de filmpjes op Youtube.  

 

Aan het begin van de zomer werd het ook voor de senioren weer toegestaan om te gaan 

badmintonnen. De BCP heeft voor het eerst Het Baken in de zomer gehuurd om de thuisblijvers de 

sport te kunnen blijven aanbieden. 

 

Door het winnen van een schitterende AirBadminton clinic konden we voor het eerst kennis maken 

met deze nieuwe sport. Vanwege het grote enthousiasme is de BCP hiermee aan de slag gegaan om 

AirBadminton te blijven aanbieden in de zomer. Uiteindelijk is het gelukt om hiervoor een subsidie 

binnen te slepen met het thema ‘Sporten om de hoek’. Hierdoor werden de materialen aangeschaft 

om AirBadminton in elk park van Pijnacker aan te bieden. Leden en niet leden konden hun kunsten 

vertonen op het grasveld of parkeerplaats. Ruim 100 deelnemers hebben in de zomer meegedaan 

aan deze nieuwe sport. 

 

Na de zomer werd het al snel duidelijk dat de competitie werd afgeblazen en de senioren alleen maar 

mogen singelen. Voor onze dubbelaars is dit natuurlijk een ongewenste situatie. Gelukkig weten 

genoeg mensen zich te enthousiasmeren om te blijven spelen en zijn de zalen goed gevuld. 

Daarnaast mag de jeugd blijven sporten, zoals ze al deden. 

 

Het bestuur heeft alles uit de kast gehaald om de BCP nog toekomstbestendiger te maken. Zo zijn in 

het bestuur 2 baby’s geboren, waarbij de aanwas van nieuwe leden over een paar jaar ook 

gegarandeerd is. 

 

Nu is de hamvraag, kunnen we terug kijken op een geslaagd jaar? Ik antwoord hierop volmondig JA! 

Ondanks dat het jaar is als geen ander, is het bestuur zeer creatief geweest en zijn er veel leuke 

acties aangeboden.  

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 
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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 Behoud junioren en trainers 

Afgelopen jaar zijn 2 junioren naar de senioren gegaan, wat een succes te noemen is. Esmee en Cas 

nemen deel in de organisatie van het jeugdkamp. Daarnaast is Esmee ook actief als trainer op de 

woensdagavond. 

 

Het behouden van trainers is lastig en wijzigingen vallen niet te voorkomen. Door het aanbieden van 

cursussen, hoopten we de trainers langer te kunnen binden aan de vereniging. Vanwege corona zijn 

de cursussen stil komen te liggen. Dylan heeft te kennen gegeven de club te willen verlaten, omdat 

zijn werk en studie niet meer te combineren vallen met het geven van trainingen.  

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

Het grootste succes van dit jaar is dat onze eigen Peter op maandagavond training geeft aan de 

recreanten en zelf een shuttle slaat naderhand.  

 

De introductie van de strippenkaart heeft tot op heden geen nieuwe leden opgeleverd. Dit valt deels 

te wijten aan corona, want vanuit verschillende hoeken horen we wel dat er veel interesse is. 

1.2.3 Behoud sponsoren 

De sponsors worden actief betrokken bij de verschillende activiteiten van de verenigingen. De 

waardering voor hun sponsoring valt niet in woorden te omschrijven. Een surprise pakket helpt wel 

daarin mee. 

1.3 Bestuur 
Het bestuur aan het begin van het jaar 2020 is hetzelfde bestuur als aan het eind van 2021. Ik ben 

verheugd dat Aad inmiddels zijn intrede heeft gedaan, waarbij Jasper zorgt voor zo’n soepel 

mogelijke overdracht. Jasper blijft het komende jaar een rol vervullen in het bestuur, zodat zaken niet 

vergeten worden. Het organigram wordt in figuur 1 weergegeven. 

 

 

 
 

Figuur 1: Organigram bestuurs- en commissieleden 
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Het gat wat Wil in het bestuur heeft achtergelaten, is afgelopen jaar nog niet ingevuld. Herhaaldelijk 

zijn er meerdere oproepen geweest via de nieuwsbrief om deze schitterende functie te vervullen. Hier 

is nul op request gekomen.  

1.4 Vooruitblik 2021 
De pijlers van vorig jaar blijven overeind staan. Uiteraard hopen we aan het einde van het jaar weer 

een voltallig bestuur te hebben. 

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

Ondanks de ongewone periode heerst vooral veel begrip. Wij zijn dankbaar voor de leden die hun 

abonnement niet hebben opgezegd en het vertrouwen in de BCP zijn blijven behouden. 

 

 

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:  Vacant 

Ledenwerving/PR: Kim Kerklaan 

 

Het bestuur is in 2020 negen maal bij elkaar gekomen. Op de eerste vergadering na zijn alle 

vergaderingen digitaal gehouden met Google Meet 

2.2 Leden 
Per 1 december 2020 is het aantal nieuwe leden dit jaar 26 (31) waarvan 11 (14) senioren en 15 (17) 

junioren. Dit jaar hebben 31 (28) leden opgezegd, waarvan 15 (13) senioren en 16 (15) junioren. Het 

aantal leden per 1 december 2020 is 119 (125).  

 

Tabel 1: Ledenverloop 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Senioren 105 106 88 87 82 72 72 74 

Junioren 60 48 45 49 48 50 52 45 

Totaal 165 154 133 136 130 122 125 119 

 

 
 

Het aantal senioren stijgt door jeugdleden die achttien zijn geworden; hierdoor daalt het aantal 

jeugdleden sterker dan je op grond van de aanmeldingen zou verwachten. 

 

Het totaal aantal opzeggingen is iets groter dan vorig jaar. De opzeggingen bij de senioren worden in 

de meeste gevallen veroorzaakt door langdurige blessures, soms door verhuizing en in enkele 

gevallen door geringere speelmogelijkheden in verband met corona. Gelukkig wordt de uitstroom dit 
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jaar toch nog voor een groot deel goedgemaakt door een flink aantal aanmeldingen. Bij het vertrek 

van oudere junioren is er in een enkel geval sprake geweest van te weinig uitdaging, maar vaak zijn 

verhuizingen of studie hier de reden van opzegging. De uitstroom wordt gelukkig gecompenseerd 

door een aanwas van veelal heel jonge leden.  

 

In de volgende paragrafen staan tussen haakjes de cijfers van het jaar ervoor. 

2.2.1 Aanmeldingen 2020 

Senioren: Thea Kluin van der Weide, Sjoerd Groeneveld, Elly van ’t Hoff, Jos van Driel, Steven de 

Boer, Aileen van den Burg, Barry van Weelden, Evelyne Weijgertse, Sander Bolleboom, Rob ’t Hart, 

Joke Maas (totaal: 11 (14))  

 

Junioren: Veerle Bloemberg, Vigo Steur, Jochem Kreutzer, Mondy Zhou, Bente Slomp, Roselie de 

Kroon, Zimo Lai, Jasmine Jin, Adele Yuan, Xin Tian Zhao, Mateja Fetahovis, Mila Fetahovic, Hanna 

Vis, Eva Stolwijk, Suze Kemp (totaal: 15 (17)) 

 

Totaal generaal: 26 (31) aanmeldingen 

2.2.2 Opzeggingen 2020 

Senioren: Rudie Ekkelenkamp, Cindy Chang, Frouwke Boering, Ruud Hoogendoorn, Marleen 

Toepoel, Baroui Wang, Roul Velleman, Alfred Groenewegen, Bertine Brehler, Mieke Noya, René 

Deijk, Wisam Kailani, Paul van Lit, Wietse Koornneef, Aileen van den Burg (totaal: 15 (13)) 

 

Junioren: Julia Meijer, Alex Chang, Julia Meulstee, Loeki Brinkman, Apurva Annan, Tobias Visser, 

Baban Ghfoor, Daro Ghfoor, Jan Kesting, Julia Kwakkelstein, Ethan Chang, Roan Mantelaers, Nick 

Brehler, Veerle Bloemberg, Eline Bron, Eva Stolwijk  

 (totaal: 16 (15)) 

 

Totaal generaal: 31 (28) opzeggingen.  

 

Dit betekent dat we 2021 ingaan met 74 (73) seniorleden en 45 (52) juniorleden, in totaal 119 (125) 

leden. 

2.3 Vooruitblik 2021 
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 2021 zal dit niet anders zijn.  

 

Nieuw dit jaar is het bijhouden van de presentielijsten, de zogenaamde corona-inlijsten, zodat bij een 

eventuele besmetting de aanwezige leden daarover geïnformeerd kunnen worden. Dit laatste is tot nu 

toe één keer nodig geweest. 

 

De ledenadministratie die tot nu toe technisch ondersteund en gehost werd door DataWab BV is 

sinds half november ondergebracht bij SportLink waarvoor een Club.Basis-abonnement is afgesloten. 

Veel dank zijn BCP en de secretaris in het bijzonder verschuldigd aan Gert-Jan van der Lee voor zijn 

jarenlange belangeloze toewijding en ondersteuning van de ledenadministratie. 

 

 

Kees van Breukelen 

Bestuurslid Secretaris BC Pijnacker 
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3 PR/ledenwerving 

3.1 Sponsoring 

3.1.1 Sponsorcontracten  

We zijn heel blij met de sponsoren die aan de BCP verbonden zijn. Zeker in deze tijd zijn we erg blij 

dat onze sponsoren de BCP een warm hart toedragen.  

 

De hele club wordt gesponsord door Zonwatt en Hills accountants en adviseurs. Trots dragen wij hun 

logo op de achterkant van onze shirts. 

 

De Meerbouw cup is gezien de omstandigheden nog niet uitgereikt.  

 

Wanneer bekende of onbekende mensen/bedrijven maatschappelijk betrokken willen raken met een 

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

3.2 Evenementen 
Helaas zijn er dit jaar weinig leuke evenementen georganiseerd omdat dit niet mogelijk was door het 

Corona virus. Wel hebben we in de zomer lekker door kunnen badmintonnen. We hadden een clinic 

gewonnen waarin de fijne kneepjes van AirBadminton werd uitgelegd. De rest van de zomer hebben 

we op verschillende plekken in Pijnacker AirBadminton gespeeld.  

 

Ook het jeugdkamp kon dit jaar geen doorgang vinden, maar we konden het niet helemaal voorbij 

laten gaan dus hebben een leuk alternatief bedacht. Namelijk een dagkamp in de stijl van het leger. In 

de ochtend verschillende spellen in de zaal om te kijken wie een goede kandidaat was om in het leger 

te gaan en vervolgens het middag programma buiten om te kijken wie er goed om kon gaan met 

verborgen schatten en het vinden van coördinaten.  

 

Ook hebben en paar leden tijdens de weken dat er geen badminton in de hal was een paar avonden 

met skates de buurt onveilig gemaakt.  

3.3 Nieuwsbrief 
De negende 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. Dit jaar heeft de website 

ook een metamorfose gekregen.  

3.4 Leden 

3.4.1 Jubilarissen 

Wouter Hoogeraad, Johan Tanis en Albert Verhoef waren dit jaar 25 jaar lid. Dit konden we natuurlijk 

niet ongezien voorbij te laten. Bas en Kim van het bestuur zijn langs de leden gereden om een mooi 

presentje langs te brengen. 

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, Kim Kerklaan en Peter Smit hebben deze prijs al in ontvangst mogen 

nemen. Dit jaar zijn Demi en Laura samen bijzonder lid. Ze hebben beide veel betekent in het 
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coronajaar voor de jeugd van de BCP. Door weer en wind hebben ze de kinderen buiten les gegeven 

en hebben filmpjes opgenomen om thuis fit te kunnen blijven.   

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. 

 

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 grote trekker 

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

BCP ruim € 700,00 opgeleverd. Voor een ieder die dit mogelijk heeft gemaakt: “Hartelijk dank”.  

3.6 Rabo club support 
Via de Rabobank kon er gestemd worden op verschillende sportverenigingen en goede doelen. Door 

de samenwerken met de TTVP hebben we een nieuwe stichting namelijk st. Sportinspire Pijnacker. 

Hiermee hebben we € 328.00 opgehaald. Dit wordt met de TTPV gedeeld.  

3.7 Taart actie Plus 
In mei kwam de Plus met een taarten actie. Er konden appeltaarten worden besteld voor 5 euro en 

hiervan ging 3 euro naar een gekozen club uit Pijnacker Nootdorp. Hiermee is 36 euro opgehaald.  

3.8 Jubileum MEP 
In 2019 bestond de BCP 50 jaar. Om dit allemaal nogmaals te herbeleven is in mei de jubileum MEP 

bij de sponsoren en leden op de mat gevallen.  

3.9 Traingsvideo’s 
In de tijd dat we niet konden badmintonnen hebben het bestuur en de trainers van BCP niet stil 

gezeten. Het bestuur heeft een filmpje opgenomen om te laten zien dat badmintonnen in de tuin ook 

heel leuk is. Ook onze trainers Laura en Demi hebben ene filmpje opgenomen om oefeningen te laten 

zien die thuis uitgevoerd kunnen worden om fit te blijven.   

3.10 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. E hopen volgens jaar weer meer actief te kunnen zijn.  

3.11 Vooruitblik 2021 
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. 

 



 

 

 

 

12/26  

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 Algemeen 
Het jaarverslag van de Wedstrijdsecretaris ziet er dit jaar heel anders uit. Dat komt natuurlijk door de 

Covid-19 pandemie. In februari 2020 leek er nog weinig aan de hand. Met mijn eigen team (team 2) 

hebben we op 13 maart nog een teamuitje gedaan. Eten bij Heinde & ver, het was de vooravond voor 

de eerste lockdown. Hierna gingen oa. alle eet- en drinkgelegenheden dicht vanaf zondag 15 maart 

18.00 uur tot en met maandag 6 april. 

 

Alle competities zijn vanaf die datum niet meer afgemaakt of niet meer gestart. Ook de speelavonden 

bij BCP waren en zijn nog steeds afhankelijk van de het nationale pakket aan maatregelen. Hiermee 

hebben ook geen Single, Mix en Dubbel Kampioenschappen plaats kunnen vinden. Op het moment 

van schrijven is er nog steeds geen zicht op het oude normaal en zullen we af moeten wachten en 

kijken wat we op competitief vlak nog kunnen doen in zowel 2020 als 2021. 

4.2 Uitslagen bondscompetitie 
De Bondscompetitie en Mannencompetitie 2019-2020 liep officieel van 2-9-2019 t/m 1-6-2020 aan de 

deze competitie hebben namens BCP 2 teams deelgenomen. 

4.2.1 Najaarsbondscompetitie 2019-2020 

4.2.1.1 Team 1 

Team 1 is in de competitie laatste geworden. Hierbij moet we wel rekening houden dat zij vorig jaar 

naar deze 5e divisie zijn gepromoveerd! Volgend jaar zullen zij weer 6e divisie spelen en opnieuw 

deze promotie proberen af te dwingen. 
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4.2.1.2 Team 2 

Team 2 is in de competitie 3e geworden. Een klein verschil met plek 2. Volgend jaar zullen zij weer 7e 

divisie spelen.  

 

 
 

Nieuw in deze competitie is de mogelijkheid om herenteams op te geven. Mochten er volgend jaar 

meer heren dan dames zijn met interesse in deze competitie dan zal de wedstrijdsecretaris kijken of 

hier een team aan deel kan nemen. 

 

Alle teamcaptains bedankt voor het snel invullen van de standen op toernooi.nl en het regelen van 

invallers!  

4.2.2 Voorjaarsbondscompetitie 2020 

De VJC voor heren en dames teams liep van 30-12-2019 t/m 12-6-2020. Namens BCP deed hier 1 

Heren en 1 Damesteam aan mee. Deze competitie is niet uitgespeeld. 

4.3 Toernooien 
Onze eigen ‘interne’ toernooien zoals de Mix, Dubbel, en Single Clubkampioenschappen konden dit 

jaar door corona niet doorgaan. De Wedstrijdsecretaris zal samen met William Koole (die deze 

toernooien organiseert) gaan overleggen hoe we dit in 2021 vorm kunnen geven.  

4.4 Zuid West Competite 
Zie recreanten verslag.  

4.5 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 2021 zullen dus de eerste prijzen worden uitgedeeld.  

 

Winnaars van deze cup in 2020 zijn.  

• Xander Kottelaar 

• Annemarie Mobers 

4.6 Vooruitblik 2021 
Inmiddels is de Najaarscompetitie van 2020 - 2021 alweer gestart. Er doen wederom twee mix-teams 

mee namens BCP, dit is gelijk gebleven aan het jaar daarvoor. In team 2 is er 1 jeugdlid overgestapt 

naar deze competitie. Dit zouden er meer mogen zijn maar is wel positief! De competitie ligt inmiddels 

wel weer stil door nieuwe corona maatregelen. het is nog onzeker of deze uitgespeeld gaat worden. 

 

Voor de voorjaarscompetitie 2021 zijn er nog geen teams opgegeven. Het is ook nog ziet zeker of 

deze competitie gestart gaat worden. Bij het werven vorig jaar is gebleken dat er wel behoefte is aan 

een team in de B-klasse.  
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De zuid west competitie voor recreanten ligt stil en het lijkt erop dat deze pas gestart gaat worden als 

er geen beperkende maatregelen meer zijn. Er is nog wel iemand nodig die namens de recreanten 

als aanspreekpunt van BCP wil fungeren ‘lees competitieleider’. Hier staat al enige tijd een vacature 

voor open en is wel een must-have! 

 

 

Bas Lijster 

Bestuurslid Wedstrijdsecretaris BC Pijnacker 
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5 Recreanten 
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6 Jeugd 

6.1 Algemeen  
In onze onwetendheid hadden we vorig jaar voor 2020 de volgende doelstellingen geformuleerd: 

 

1) Werven van nieuwe jeugdleden 

2) Doorstromen van de jeugd naar senioren  

3) Deelnemen aan jeugdcompetitie en interne toernooien 

4) Optimaliseren van trainingen 

5) Organiseren van een school badmintontoernooi 

 

Dat was natuurlijk heel mooi geweest, maar de werkelijkheid van 2020 is natuurlijk heel anders 

geweest en dit heeft alles overhoopgegooid. Het enige dat in 2020 “normaal” is gebleven, is dat de 

samenstelling van de jeugdcommissie nog steeds hetzelfde is: Remco van der Lee (competitie); Arold 

van den Biggelaar (toernooien) en Etzel van Kuijk (rest). Dat betekent ook dat we nog steeds een 

vacature hebben voor de jeugdcommissie. Herhaalde oproepen via de nieuwsbrief hebben tot nu toe 

niks opgeleverd. “Zachte werving” langs de (trainings)baan is dit jaar niet echt een optie geweest. 

6.2 Trainingen  
Een apart verhaal allemaal dit jaar. Na een normale start zijn we in maart allemaal in de lockdown 

gegaan en werden alle binnen activiteiten opgeschort. Zo goed en kwaad als het ging, hebben we in 

de loop van het voorjaar een buitentraining weten te regelen. Eerst een paar keer in de openbare 

ruimte (geen goed idee), daarna hebben we gelukkig gebruik kunnen maken van de gastvrijheid van 

de HCP in Pijnacker tot aan de zomervakantie (wel een goed idee). Mede dankzij de inzet van Demi, 

Laura, en Arold is dat onder de omstandigheden toch wel een succesje te noemen. Het voorzag 

duidelijk in een behoefte en de opkomst is van de start tot het einde goed en stabiel geweest 

(ongeveer 25 kids per keer). Als eenzame kers op de 2020 taart hadden we een airbadminton clinic 

gewonnen met de club en die heeft gelukkig (opnieuw dankzij de gastvrijheid van de HCP) net voor 

de zomervakantie plaatsgevonden. Met 2 keer een uur met 20 jeugdleden (en vriendjes en 

vriendinnetjes) gevolgd door een uur met 12 senior leden was dit een succes.  

 

Na de zomer konden we weer de zaal in en dat vormde een nieuwe uitdaging. Vanwege de Corona 

kunnen we niet een beroep doen op alle trainers en het is sindsdien een puzzel om zowel op 

woensdag als op zaterdag iedere keer een tweetal trainers op te snorren. Dankzij de flexibiliteit van 

Remco van der Lee en Demi Brehler (zaterdag) en Dylan van der Heij en Esmee Eikelenboom 

(woensdag) is dat tot nu toe toch nog steeds gelukt. Wel hebben we voorlopig de koptraining moeten 

staken vanwege het gebrek aan trainerscapaciteit. Ook hier is vooralsnog de opkomst goed en stabiel 

tegen de 30 kids op beide trainingsdagen. 

 

Voor de nabije toekomst worden de problemen op dat vlak alleen niet kleiner. Dylan heeft 

aangegeven te willen stoppen in verband met werk en studie. De enig beschikbare opvang daarvoor 

is voorlopig Laura de Haan en die is in ieder geval een gedeelte van het komend jaar nog op stage in 

het buitenland. Het blijft voorlopig dus moeizaam passen en meten. 

6.3 Deeldiploma’s  
Het plan was om hier in 2020 mee aan de slag te gaan, maar daar is onder de omstandigheden niks 

van gekomen. Dat blijft voorlopig ook nog wel zo. Het schuift dus opnieuw een jaartje door en zodra 

de omstandigheden veranderen, kunnen we hier hopelijk weer mee aan de slag. 
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6.4 Competitie  
Na één of twee competitierondes in het afgelopen voorjaar was het door de lockdown natuurlijk in één 

klap allemaal afgelopen.  

 

Voorlopig is er nog geen zicht op een hervatting van de jeugdcompetitie en we kunnen niet veel 

anders doen dan de ontwikkelingen het komend jaar af wachten. Vooralsnog lijkt het niet erg 

waarschijnlijk dat er het komend voorjaar al weer jeugdcompetitie kan worden gespeeld ondanks dat 

de badmintonbond hier wel op af lijkt te gaan. Geen van de betrokkenen ziet dat op dit moment als 

reëel. Mede ook daar het dan al in februari van start zou moeten. 

6.5 Toernooien  
Kort en goed, er heeft op dit vlak in feite helemaal niets plaats gehad. Voorlopig zien we dat niet op 

de korte termijn veranderen. 

 

Er zijn vorig jaar voor corona beginnende contacten met de gymleraar van de Mariaschool geweest. 

Het idee was/is om te kijken of het lukt een school badmintontoernooi te organiseren. We waren een 

heel eind gekomen que opzet en planning, maar door de Corona is dat allemaal afgeblazen. De 

intentie is er nog steeds, maar het is onduidelijk wanneer we weer in de gelegenheid zullen zijn om 

hiermee verder te gaan. Dit schooljaar lijkt daarvoor in ieder geval nog te vroeg. 

6.6 Jeugdkamp  
Het jeugdkamp heeft dit jaar niet op de gebruikelijke manier plaats kunnen vinden. Dankzij de 

enthousiaste groep vrijwilligers voor het kamp is het nog wel gelukt om een kampdag te organiseren. 

Het was natuurlijk niet zoals het echte kamp is, maar de opkomst was goed en de deelnemers 

hebben het naar de zin gehad. 

6.7 Grote Clubactie 
Vanuit de jeugd is er weer hard gewerkt voor de Grote clubactie. Onder de huidige omstandigheden 

zijn er toch nog 327 loten verkocht! De opbrengst dit jaar is bestemd voor extra kampactiviteiten. 

Hopelijk komt het er het komende jaar van om dat ook te realiseren.  

6.8 Werving en doorstroming 
Werkelijk alle wervingsactiviteiten die we normaal gesproken kunnen doen hebben door de 

omstandigheden niet plaatsgehad. Zelfs een berichtje in de Telstar krijgen over de airbadminton clinic 

en de samenwerking met de HCP is niet gelukt (we hebben het echt geprobeerd). We hopen dat de 

wereld ergens het komende jaar zo verandert, dat we weer wel dit soort zaken kunnen oppakken. 

 

Een ander aandachtspunt van het afgelopen jaar en de komende jaren is de overgang van de oudere 

jeugd naar de senioren. Door de omstandigheden hebben maar een zeer beperkt aantal initiatieven 

om de aansluiting te maken zoals gemengde speelavonden/toss avonden/trainingen plaatsgevonden. 

We blijven dit, zodra weer mogelijk, wel stimuleren en in de gaten houden. 

6.9 Overig 
Er is afgelopen jaar vanwege de nieuwe shirtsponsor Hills al weer een aangepaste variant (in het 

nieuwe concept is dit gelukkig relatief makkelijk te realiseren) gerealiseerd en in beperkte oplage 

verkocht.  

 

Verder hebben we van Allrackets nog steeds 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. 
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6.10 Vooruitblik 2021 
We kunnen op papier natuurlijk grote plannen maken, maar in alle eerlijkheid zijn de vooruitzichten op 

dit moment zo onzeker, dat dit geen enkel hout snijdt. Voor het komend jaar nemen we het dus maar 

zoals het komt en blijven de ontwikkelingen volgen. Zodra de mogelijkheden zich verruimen zullen we 

proberen daarvan gebruik te maken binnen de dan geldende randvoorwaarden en de beschikbare 

mensen en middelen. 

 

 

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 

2021 en de balans. Afgesloten wordt met de voorgestelde contributiebedragen voor 2021. 

7.1 Resultaat 2020 en begroting 2021 
In tabel 2 is de verlies- en winstrekening voor het boekjaar 2020 en de begroting voor boekjaar 2021 

opgenomen.  

 

Tabel 2: Verlies- en winstrekening 2020 en begroting 2021 

Verlies & Winst               

   Begroting  Resultaat  

  
Begroting 

Inkomsten  2020   2020   2021  

Sponsoring  3.050   3.152    2.800  

-contributies   
 

 
 24.741    

-competitie- & shuttletoeslagen  
     840    

-trainingstoeslagen  
     630    

Contributie totaal  29.455   19.697    26.211  

Verkoop shirts en rackets  0   465    0  

Rente  0   -2    0  

Acties  700   925    700  

Overige inkomsten  250   450    0  

   
        

Totaal inkomsten  € 33.455   € 24.687    € 29.711  

   
        

Uitgaven  
        

Bankkosten  170   171    170  

Bestuurskosten  560   466    560  

Bondskosten  1.375   1.814    2.032  

Competitiekosten  1.425   609    639  

Kosten junioren  550   74    550  

Kosten senioren  100   527    100  

Website  250   262    250  

PR-kosten  400   359    400  

Inkoop Shirts en rackets  0   649    0  

Shuttles  1.500   0    1.500  

Toernooien  250   20    250  

Training  4.535   2.832    3.154  

Zaalhuur  19.705   9.469    16.384  

   
        

Totaal uitgaven  € 30.991   € 17.251    € 25.988  

   
       

Resultaat   € 2.464   € 7.436     € 3.723 

 

Onder aan de streep is te zien dat we 2020 met een positief resultaat afsluiten van € 7.436,-. 
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Als we de inkomstenzijde afzetten tegen de begroting behoeven de volgende posten toelichting: 

• De inkomsten uit contributies zijn veel lager dan begroot doordat de kortingen op de contributie 

die voorgesteld zijn door het bestuur (zie contributievoorstel) verwerkt zijn in contributieresultaat 

van 2020. Daarnaast komt dit ook door de lage instroom van nieuwe leden ten opzichte van een 

regulier jaar. 

 

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

Pijnacker, Equinix, Annemarie Mobers en Sponsorkliks. Allen bedankt! 

 

Inkomsten uit acties kwamen van de Grote Club Actie, Rabo ClubSupport en de Plus-taartenactie. 

Grote dank aan de leden die zich hebben ingezet bij deze acties! 

uitgavenzijde afzetten tegen de begroting behoeven de volgende posten toelichting: 

• De bondskosten zijn hoger dan begroot door de beslissing om alle leden opnieuw in te schrijven 

bij de bond. 

• De competitiekosten zijn lager dan begroot door de restituties voor de voorjaarscompetities, 

zowel senioren als junioren. 

• De belangrijke reden voor het feit dat de kosten junioren lager zijn dan begroot is dat er dit jaar 

geen badmintonkamp georganiseerd is. 

• De kosten senioren zijn hoger dan begroot door het inkopen van de benodigdheden voor 

AirBadminton. Hiervoor hebben we een subsidie ontvangen van Team Sportservice welke 

geboekt is onder de post ‘overige inkomsten’. 

• In tegenstelling tot de verwachting aan het begin van vorig jaar zijn er dit jaar geen nieuwe 

shuttles ingekocht. Daarentegen zijn er wel een aantal nieuwe shirts en rackets ingekocht. 

• De kosten trainers en zaalhuur zijn veel lager dan begroot. Dit komt door het feit dat we 

maandenlang niet hebben kunnen badmintonnen. In de periode dat het Coronavirus ons in de 

weg stond om te badminton heeft de gemeente geen zaalhuur in rekening gebracht. 

 

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 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 

2021 zoals voorgesteld in tabel 4. 

• De bondskosten zullen in 2021 stijgen doordat Badminton Nederland de basiscontributie per lid 

met meer dan de inflatie heeft verhoogd. 

• Op het moment van schrijven loopt de lockdown tot 2 maart. Hier is dan ook rekening mee 

gehouden bij het opstellen van de begroting voor trainingen en zaalhuur. In Figuur 1 is grafisch 

weergegeven wat de jaarlijkse begrote kosten zaalhuur en trainers zijn op het moment dat we op 

1 januari van de betreffende maand weer kunnen badmintonnen, waarbij als uitgangspunt is 

genomen dat er geen kosten worden gemaakt zolang als dit niet mogelijk is. Op het moment van 

schrijven weten we uiteraard al zeker dat er in januari en februari geen kosten worden gemaakt in 

deze posten. Dit gegeven is dan ook meegenomen bij het opstellen van de figuur. 

• Vanaf 2021 zullen wij de contributiepost uitsplitsen naar contributies, competitie- en 

shuttletoeslagen en trainingstoeslagen. Hier is een extra kolom voor gecreëerd.  
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Figuur 1: Cumulatief begrote kosten zaalhuur en trainers per maand 

 

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/.  
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7.2 Balans 
De balans van 31-12-2019 en 31-12-2020 is opgenomen in tabel 3.  

 

Tabel 3: Balans van 31-12-2019 en 31-12-2020 

Balans           
        

Activa  31-12-2019   31-12-2020 

Rekening Stichting SportInspire Pijnacker-Nootdorp  1.000    1.000  

Te vorderen posten:       

Acties  948    780  

-contributies    410    

-competitie- & shuttletoeslagen    0    

-trainingstoeslagen    0    

Contributie totaal:  4.646    410  

Rente  4    0  

Sponsoring  1400   250  

Bankrekening  4.379    5.802  

Spaarrekening  3.479    18.481  

Kas  10    10  

        

Totaal  € 15.865    € 26.733  

        

Passiva       

Eigen vermogen  9.845    17.281  

        

Te betalen posten:       

Bankkosten  40    40  

Bondskosten  85    112  

Contributies  0    6.290  

Overig  340    340  

Trainingen  1.685    444  

Zaalhuur  3.869    2.226  

        

Totaal   € 15.865      26.733  

 
In de balans behoeven de volgende posten toelichting: 

• Vanaf 31-12-2020 splitsen wij de post te vorderen contributies uit naar contributies, competitie- en 

shuttletoeslagen en trainingstoeslagen. Hier is een extra kolom voor gecreëerd. Regulier zullen 

de sub-posten te vorderen competitie- en shuttletoeslagen en trainingstoeslagen hoger zijn dan 

de sub-post te vorderen contributies, omdat de competitie- en shuttletoeslag voor de 

najaarscompetitie van september tot en met januari en de trainingstoeslag over het seizoen van 

september tot en met juni, verrekend wordt met de contributiefactuur van het opeenvolgende jaar. 

Voor het komende jaar stelt het bestuur voor de competitie- en shuttletoeslag najaarscompetitie 

en de trainingstoeslag niet in rekening te brengen, als compensatie voor de vele gemiste 

trainingen en als compensatie voor het feit dat de najaarscompetitie grotendeels niet is 

doorgegaan. Om deze reden zijn deze te vorderen posten weggestreept.  

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

BCP een eigen vermogen van € 1000,- gestort. 

• Er ontstaat een schuld aan de leden van € 6.290,- door het voorstel om korting over de contributie 

van 2021 te geven, en het feit dat deze korting ten laste gaat van het resultaat 2020. Deze schuld 

wordt voldaan door korting te verschaffen over de contributie van 2021. Leden die in 2020 

hebben opgezegd kunnen contact opnemen met de vereniging om dit bedrag op hun rekening te 

laten storen. 

Het bestuur stelt voor om het resultaat van 2020 toe te voegen aan het eigen vermogen.  
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7.3 Contributievoorstel (*besluit ALV) 
In tabel 4 worden de contributievoorstellen voor 2021 weergegeven. 

 

Tabel 4: Bedragen contributies en toeslagen 

   2020 2021 
 

2021  
met korting 

Senioren    € 223,00  € 226,00  € 176,00  

Junioren/Studenten  € 175,00  € 178,00  € 143,00  

Junioren/Studenten  € 175,00  € 178,00  € 143,00  
B-leden    € 112,00  € 114,00  € 89,00  

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 
Competitiespelers 

 € 42,00  € 42,00    

Trainingstoeslag Jeugd Kopgroep  €  67,00  €  67,00     

Shuttletoeslag veer  €  30,00  €  30,00     

Inschrijfgeld bij aanvang  € 5,00  € 5,00    

 

Hieronder volgt een toelichting op de wijzigingen die zijn doorgevoerd: 

• De basiscontributies zijn, conform de stijging van de zaalhuurtarieven, aangepast met +1,3% 
en afgerond op gehele bedragen.  

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

Daarnaast doet het bestuur een voorstel om onze leden een korting te geven op de contributie van 

2021, welke bedoeld is om te compenseren voor de gemiste speelmogelijkheden in 2020. Deze 

korting is alleen bedoeld voor leden die op 1-1-2021 lid zijn van de vereniging, of voor leden die 

gedurende 2020 hebben opgezegd. Leden die zich gedurende 2021 aanmelden ontvangen deze 

korting niet. Leden die in aanmerking komen voor deze korting en die nog steeds lid zijn op 1-1-2022 

zullen in 2022 in aanmerking komen voor een aanvullende korting op de contributie, indien de 

financiële situatie van de vereniging dat toestaat. Of het mogelijk is in 2022 deze korting te 

verstrekken, en zo ja hoe hoog deze korting moet zijn, wordt besloten in de algemene 

ledenvergadering van 2022. 

 

Daarnaast doet het bestuur een voorstel om de competitie- en shuttletoeslag voor de 

najaarscompetitie en de trainingstoeslag over het afgelopen seizoen niet te innen. Voorlopig is de 

intentie om deze toeslagen vanaf volgend seizoen weer te innen. Mochten we ons volgend jaar in een 

vergelijkbare situatie begeven als dit jaar zal ook voor deze toeslagen in de algemene 

ledenvergadering van 2022 een nieuw besluit genomen worden. 

 

De contributiekorting over 2021 is te vinden in tabel 5. 

 

Tabel 5: Kortingen contributie 
   Korting in 2021 

Senioren    € 50,00    

Junioren/Studenten  € 35,00    

Junioren/Studenten  € 35,00    

B-leden    € 25,00    

 
Helaas bevinden we ons op het moment van schrijven weer in een lockdown en kunnen we dus niet 
badmintonnen. Uiteraard is het onzeker hoe deze situatie zich de komende weken en maanden gaat 
ontwikkelen. Het bestuur zal in de algemene ledenvergadering van 2022 een contributievoorstel voor 
de huidige lockdown waarbij het rekening zal houden met de financiële resultaten over 2021. 
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7.4 Automatische incasso 
Voor 2021 willen we de leden de mogelijkheid geven om hun contributie en toeslagen middels 

automatische incasso te voldoen. Hierover volgt zo spoedig mogelijk meer informatie. 

 

 

Jasper Tanis 

Bestuurslid Penningmeester BC Pijnacker 
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