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1 Voorzitter 

1.1 Terugblik 2021 
Wat een jaar, wat een jaar! Ondanks dat wederom de zaal niet het gehele jaar geopend was, heeft 
het bestuur heel veel werk verzet achter de schermen. 
 
Het vernieuwen van de statuten is veelvuldig in het bestuur besproken. Onze dank is groot voor 
Annemarie die met een schuin oog heeft meegekeken naar de concept statuten en voorzien heeft van 
waardevolle feedback. In de ALV zullen de belangrijkste punten worden toegelicht. Na de ALV zullen 
de concept statuten op de site worden geplaatst ter inzage. Vervolgens zal de notaris worden 
benaderd en de statuten zullen voorgelegd worden aan onze leden. 
 
Ook de automatisch incasso heeft zijn intrede gedaan. Gemak voor onze leden, waarbij gespreid en 
automatisch de contributie betaald kan worden. Hier is veel tijd in geïnvesteerd  
 
Voor de maandagavond is een nieuwe trainer, Theo Gennes, geworven. Theo brengt de kneepjes 
van het badmintonnen graag aan een ieder bij. Het bestuur is erg blij met Theo en hoopt nog vele 
jaren gebruik te kunnen maken van zijn diensten. 
 
Ondanks dat het weer een jaar is, zijn we onze sponsoren niet vergeten. Voor het blijven steunen van 
de vereniging tijdens deze tijden, zijn zij door de vereniging gespekt met buikspek. De terugkoppeling 
was dat het zeer goed gesmaakt heeft. 
 
Om de vereniging ‘ronder’ te maken, zijn er nieuwe samenwerkingen tot stand gekomen. Zo is er nu 
de mogelijkheid om via HoboTrip je rackets opnieuw te laten bespannen en kun je je schoenen aan 
laten meten bij StarShoe, waarbij je 10% korting krijgt op alle soorten schoenen. 
 
Ik kan volmondig zeggen dat het maximale uit het afgelopen jaar is gehaald. Het doet je afvragen wat 
een volledig seizoen voor onze vereniging had kunnen betekenen. 

1.2 Jaarverslag 2020 
In het jaarverslag van 2020 zijn de 4 B’s geïntroduceerd; dat staat voor (1) behouden, (2) boeien, (3) 
bereiken, en (4) binden. Op basis van deze pijlers zijn de volgende speerpunten voor 2020 bedacht: 

1. Behoud junioren en trainers 
2. Boei en bind nieuwe en opnieuw oude (senioren en jeugd) leden 
3. Behoud sponsoren 

 
Ondanks corona kan gesteld worden dat hier volledig aan voldaan wordt. Voor 2021 blijven deze 
pijlers wederom overeind staan. 

1.3 Bestuur 
Het bestuur aan het begin van het jaar 2021 is hetzelfde bestuur als aan het eind van 2021. Jasper 
blijft het komende jaar een rol vervullen in het bestuur, zodat zaken niet vergeten worden. Het 
organigram wordt in figuur 1 weergegeven. 
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Figuur 1: Organigram bestuurs- en commissieleden 
 
Herhaaldelijk zijn er meerdere oproepen geweest via de nieuwsbrief om deze schitterende functie te 
vervullen. Hier is tot onze teleurstelling nul reactie op gekomen.  

1.4 Vooruitblik 2021 
Uiteraard hopen we aan het einde van het jaar weer een voltallig bestuur te hebben. Dus voel je je 
maatschappelijk betrokken hart al harder kloppen, schroom dan niet om met één van de 
bestuursleden contact op te nemen. 
 
Verder wordt er gesproken om nieuwe samenwerkingen op te zetten, zodat de vereniging een 
complete lifestyle kan aanbieden. De voorpagina stelt niet voor niets, Badmintonclub Pijnacker is 
méér dan badminton!  

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: Aad Willemse 
Wedstrijdsecretaris: Bas Lijster 
Jeugdcommissie: Etzel van Kuijk 
Recreanten:  Vacant 
Ledenwerving/PR: Kim Kerklaan 
Bestuurslid (zaalhuur): Jasper Tanis 
 
Het bestuur heeft in 2021 acht maal vergaderd. Alle vergaderingen zijn digitaal gehouden.  

2.2 Leden 
In 2021 zijn er 33 (26) nieuwe leden ingeschreven waarvan 18 (11) senioren en 15 (15) junioren. 
Afgelopen jaar hebben 22 (31) leden opgezegd, waarvan 14 (15) senioren en 8 (16) junioren. Het 
aantal leden per 1 januari 2022 is 130 (119). Tussen haakjes staan de aantallen van het vorige jaar. 
 
Tabel 1: Ledenverloop per 1 januari 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Senioren 88 87 82 72 72 74 82 
Junioren 45 49 48 50 52 45 48 
Totaal 133 136 130 122 124 119 130 

 

 
 

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 minder groot dan vorig jaar. De opzeggingen bij de senioren 
worden in de meeste gevallen veroorzaakt door langdurige blessures, soms door verhuizing en in 
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enkele gevallen door geringere speelmogelijkheden in verband met corona. Gelukkig wordt de 
uitstroom dit 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 het overzicht hieronder staan tussen haakjes de cijfers van het jaar ervoor. 

2.2.1 Aanmeldingen 2021 
Senioren: Julia Kwakkelstein, Sebina Zuur, Tim Clarke, Wopke van der Veen, Mirjam Provoost, Addy 
Tas, René Koops, Ram Siddappa, Laura de Haan (trainer), Remco van der Lee (trainer), Demo 
Brehler (trainer), Theo Gennes (trainer), Paulien Harmsen, Mitra Goelela, Hanneke, Paulette en 
Carola Kral, Eveline Heye (totaal: 18 inclusief vier trainers (11)) 
 
Junioren: Matthew Tsang, Loeka de Uijl, Fé van der Sluis, Ivan Dobrovolsky, Sven Bazuin, Anja en 
Michelle Novoselova, Céline en Félice van Gerwen, Simon de Deugd, Chu-Shiuan Peng, Tess 
Werner, Arianne Dillingh, Eeshna Deshmukh, Mason Uphof (totaal: 15 (15)) 
 
Totaal generaal: 33 (26) aanmeldingen 

2.2.2 Opzeggingen 2021 
Senioren: Alfred Glänzer, Corrie Hoevenaars, Barry van Weelden, Ad van Well, Joke Maas, Steven 
de Boer, Hetty van Buitene, Tim Clarke, Jaron van Boheemen, Thea Kluin, Nathalie van Rijn, Martijn 
de Ruiter, Sjoerd de Boer, Mery Bruinen (totaal: 14 (15)) 
 
Junioren: Jochem Kreutzer, Jasmine Jin, Xander Kattestaart, Nina Liu, Mondy Zhou, Eva Dooms, 
Arwen Ellerbroek, Zimo Lai (totaal: 8 (16)) 
 
Totaal generaal: 22 (31) opzeggingen.  
 
Dit betekent dat we 2022 ingaan met 82 (74) seniorleden en 48 (45 juniorleden, in totaal 130 (119) 
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 
en de registratie van bestuursleden bij de Kamer van Koophandel en het UBO-register valt eronder. 
Voorts vallen de administratie rond het aanvragen van VOG’s (verklaring omtrent het gedrag) voor 
trainers, vrijwilligers, leden van het bestuur en de jeugdcommissie onder het secretariaat en verder de 
administratieve handelingen die voortvloeien uit onze deelname aan de Rotterdampas. In 2022 zal dit 
niet anders zijn.  
 
Ook dit jaar is het een tijdlang nodig geweest presentielijsten, de zgn corona-inlijsten, bij te houden 
zodat bij een eventuele besmetting de aanwezige leden daarover geïnformeerd kunnen worden. Dit 
laatste is bij de jeugd een enkele keer nodig geweest. 
 
Voor de ledenadministratie is eind vorig jaar een ClubBasis-abonnement bij SportLink afgesloten. Dit 
jaar is daar voor het eerst een volledig jaar tot tevredenheid mee gewerkt. 
 
 
Kees van Breukelen 
Bestuurslid Secretaris BC Pijnacker 
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3 PR/ledenwerving 

3.1 Sponsoring 
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. 
 
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 en hebben we 
AirBadminton gespeeld. Tijdens de laatste avond van het AirBadminton is er een BBQ georganiseerd 
bij het baken. Met de komst van de Nootdorpse barbecue-expert De Visser steeg de verwachting tot 
grote hoogte. En deze hoge verwachting werd geheel ingelost. Het was, kortom, een uitstekende 
BBQ voor ruim dertig leden, maar het smaakte zo goed dat het volgend jaar een dubbel aantal 
aanwezigen verdient! 
 
Helaas kon het kerstballentoernooi vorig jaar niet door gaan. Daarom werd her op 15 januari een 
sinterkerstennieuw pub quiz georganiseerd door Danielle en Kim. Verschillende leden ging de strijd 
aan om te bewijzen wie de meeste kennis over de BCP en over andere onderwerpen had. Het was 
een gezellig avond en Frank en Fay gingen er met de winst vandoor.  

3.3 Nieuwsbrief 
Na elke bestuursvergadering wordt en een nieuwsbrief rondgestuurd. 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 
In 2021 waren er geen jubilarissen.  

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.  
 
Gert Jan van der Lee, Hans van der Goes, Wouter Hoogeraad, Kim Kerklaan en Peter Smit hebben 
deze prijs al in ontvangst mogen nemen.  

3.4.3 Ledenwerfacties 
Team4Talent: 

Tijdens de nationale sportweek in september werd er op het Raadhuisplein een evenement 
georganiseerd voor kinderen uit Pijnacker Nootdorp. Verschillende groepjes kinderen van 
verschillende leeftijden hebben kennis gemaakt met badminton doormiddel van verschillende 
workshops. Het was een geslaagde dag.  
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Sportmarkt: 

Op 10 juli heeft de sportmarkt plaats gevonden. Op deze dag zijn er ruim 200 kinderen geweest 
die bij verschillende sporten in de viergang en op de buitenveld konden kijken welke sporten er 
allemaal zijn. Er hebben veel enthousiaste kinderen een potje badminton gespeeld. Vooral het 
hooghouden met de ballonnen was een succes.  

 
Probeerbadminton: 

In Oktober deden we mee aan de actie probeer badminton. Hierbij konden mensen voor een klein 
bedrag 10 trainingen volgen. Hier zijn een aantal mensen op af gekomen en hebben zo kennis 
kunnen maken met de badmintonsport. 

 
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. Zo 
hopen we meer aandacht te krijgen voor de badminton sport.  

3.5 Grote clubactie 
De vereniging heeft dit jaar meegedaan met de grote clubactie. Wil 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 € 650,00 opgeleverd. Voor eenieder die dit mogelijk heeft gemaakt: “Hartelijk dank”.  

3.6 Plus 
Van september tot oktober kon er bij de PLUS in Pijnacker gespaard worden voor sponsorpunten. 
Uiteindelijk heeft de BCP hier € 350,00 mee opgehaald,  

3.7 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 geliket. Ook op Twitter 
worden we goed gevolgd. We hopen volgens jaar weer meer actief te kunnen zijn.  

3.8 Vooruitblik 2022 
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 wordt, de mogelijkheden vergroot en 
kwaliteit en sfeer binnen de vereniging ten goede komt. 
 
De benoemde mogelijkheden betreffen allerlei activiteiten voor jeugd en seniorleden. 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 
2021 moeten we maar snel vergeten. Competities die niet zijn gestart of in januari zijn stilgelegd. Het 
is een rampjaar geweest. Ik merk wel dat spelers in ieder geval niet zijn afgehaakt want de interesse 
om competitie te spelen bij BCP is alleen maar gegroeid. De samenstellingen van teams zijn aan het 
veranderen en ook komt er wat jeugd aan die mee wil spelen met de seniorencompetitie. Dat is 
positief! 
 
Op 5 juni 2021 konden we met groepen van maximaal vijftig personen en zonder de verplichte 1,5 
meter afstand weer binnen spelen. Het seizoen was al bijna klaar maar we hebben toch nog wat 
kunnen doen. In combinatie met het airbadminton en de barbecue (die Kim trouwens uitstekend 
geregeld heeft ) konden we het seizoen toch mooi afsluiten. 

4.2 Toernooien 
Onze eigen ‘interne’ toernooien zoals de Mix, Dubbel, en Single Clubkampioenschappen konden dit 
jaar door Corona wederom niet doorgaan.  

4.3 Bondscompetitie 

4.3.1 Najaarscompetitie (NJC-MIX) 
De Bondscompetitie en Mannencompetitie 2020-2021 liep officieel van 1-9-2020 t/m 3-5-20210. Aan 
deze competitie hebben namens BCP 2 teams deelgenomen. Deze competitie is helaas door corona 
niet afgemaakt. 

4.3.2 Voorjaarscompetitie (VJC-Mannen & Vrouwen) 
De VJC voor heren- en damesteams liep van 30-12-2020 t/m 12-6-2021. Er was wel interesse om 
mee te spelen maar door corona is deze competitie niet gestart.  

4.4 Zuid West Competite 
Door corona is deze competitie niet van start gegaan in 2021. De badmintonbond is wel ingesprongen 
op dit gebied en biedt in de voorjaarscompetitie 2022 nu ook een mogelijkheid om dubbelteams op te 
geven. Hier is gebruik van gemaakt en inmiddels weet BCP al 2 mix-teams op de baan te brengen.  

4.5 Meerbouw cup 
Meerbouw sponsort onze prijzen voor de beste competitiespelers. De competitie loopt van maart tot 
maart. In maart 2022 zullen de prijzen van 2021-2022 uitgereikt worden.  

4.6 Vooruitblik 2021 
Inmiddels is de Najaarscompetitie van 2021 - 2022 alweer gestart (en ook weer stilgelegd). Er doen 
wederom twee mix-teams mee namens BCP. Dit is gelijk gebleven aan het jaar daarvoor. Er zijn een 
aantal nieuwe competitiespelers ingestapt. Voor de voorjaarscompetitie zijn er inmiddels 3 teams 
opgegeven. Dat is 1 meer dan voorheen. Zoals eerder gezegd zijn er 2 gemengd dubbel teams en 1 
herenteam samengesteld. 
 
De zuidwestcompetitie 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, ‘lees competitieleider’, wil fungeren. Hier staat al enige tijd een vacature 
voor open en is wel een must-have! 
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Het ‘AirBadminton’ seizoen was weer een fijne bijkomstigheid in 2021 en zal ook in 2022 weer op 
poten worden gezet. Met dank aan de mensen die hierbij helpen om de banen weer op te zetten en af 
te breken! 
 
 
Bas Lijster 
Bestuurslid Wedstrijdsecretaris BC Pijnacker 
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5 Recreanten 
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6 Jeugd 

6.1 Algemeen  
Als vooruitblik voor 2021 was in het vorige jaarverslag opgenomen: 
 
“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 we 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.” 
 
Wel, die geschetste onzekerheid is helemaal de werkelijkheid van 2021 geworden. We hebben 
binnen de mogelijkheden gedaan en/of geprobeerd te doen wat mogelijk was. Verder hebben we 
helaas ook nog een veer gelaten in de samenstelling van de jeugdcommissie. Arold van den 
Biggelaar heeft aangegeven dat hij zijn werkzaamheden voor de jeugdcommissie neerlegt nu zijn 
zoon de volwassen leeftijd heeft bereikt. Overgebleven in de jeugdcommissie zijn dus: Remco van 
der Lee (competitie); en Etzel van Kuijk (rest). Dat betekent ook dat we inmiddels 2 vacatures hebben 
voor de jeugdcommissie. Herhaalde oproepen via de nieuwsbrief hebben tot nu toe niks opgeleverd. 
“Zachte werving” langs de (trainings-/competitie)baan is dit jaar ook weer niet echt een optie geweest. 

6.2 Trainingen  
Opnieuw een apart verhaal allemaal dit jaar. We zijn het jaar wederom in lockdown met alle binnen 
activiteiten opgeschort gestart. Daarom is opnieuw aangeklopt bij de HCP. Van half maart t/m half 
mei hebben we daar, dankzij hun gastvrijheid en de inzet van de trainers, op zaterdagochtend weer 
buiten kunnen trainen. De opkomst is, zeker gelet op het weer, steeds goed geweest (20+). 
 
Halverwege mei konden we gelukkig weer naar binnen en we hebben daarna het trainingsjaar 
eigenlijk min of meer net aan helemaal af kunnen maken onder steeds wisselende Corona bepalingen 
en regels en met de normale onderbrekingen in verband met de schoolvakanties. Zo is het nog net 
gelukt om de Sint zijn werk te laten doen bij de pietentraining en de Kerst-/IJs-/Theemutsen training te 
laten plaatsvinden: 
 

   
 
Er zijn een aantal Coronagevallen geweest bij de jeugd en daarover is in overleg met de betrokken 
ouders/verzorgers conform de richtlijnen van het RIVM gecommuniceerd. Er heeft zich gelukkig geen 
Badminton gerelateerde uitbraak voorgedaan, maar daar zijn de omstandigheden (hoge goed 
geventileerde ruimtes) en de werkwijze (geen langdurige intensieve contacten) ook in principe niet 
naar (maar je kunt natuurlijk ook gewoon pech hebben op dat vlak). 
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De trainersperikelen zijn voorlopig opgelost. Voor woensdag kunnen we weer (helemaal) beschikken 
over Laura de Haan en Esmee Eikelenboom, op zaterdag bestaat de ploeg uit Tim Janssen, Remco 
van der Lee en Cas van den Biggelaar en vliegende kiep Demi Brehler.  

6.3 Competitie  
Opnieuw door Corona geen jeugdcompetities dit jaar. Voor komend jaar staat het wel in de planning, 
en er is een inschrijvingsronde geweest op basis waarvan eventueel 2 bondscompetitieteams en een 
opstapcompetitieteam gevormd zou kunnen worden. Voorlopig is het echter afwachten of dit 
inderdaad doorgang gaat vinden. 

6.4 Jeugdkamp  
Het was dit jaar opnieuw niet mogelijk het jeugdkamp op de ons bekende manier te organiseren. Het 
initiatief om het op een alternatieve manier te organiseren (een nacht slapen in een sporthal, met 
allerhande activiteiten eromheen) is helaas door te weinig aanmeldingen niet doorgegaan. 

6.5 Grote Clubactie 
Vanuit de jeugd is er weer hard gewerkt voor de Grote clubactie. Zelfs onder de huidige 
omstandigheden is er toch nog voor ongeveer 650 euro aan loten verkocht! De opbrengst dit jaar is 
bestemd voor extra kampactiviteiten en evt. een badminton clinic. Hopelijk komt het er het komende 
jaar van om dat ook te realiseren. Wil is een kanjer! 

6.6 Werving en doorstroming 
Veel wervingsactiviteiten zijn weer afgelast het afgelopen jaar, maar we hebben mee kunnen doen 
aan een succesvolle en zeer leuke Team4Talent sportdag. Er is voor en na de zomer uitgebreid 
geflyerd in Pijnacker en Delfgauw (meer dan 3000 folders). Gelukkig hebben toch de nodige starters 
met name aan het eind van het schooljaar en het begin van het nieuwe schooljaar de weg gevonden 
naar de proeflessen in de Emerald (Delfgauw) en de Viergang (Pijnacker). Het goede nieuws daarbij 
is dat we de meerderheid van die probeerders inmiddels hebben mogen verwelkomen als nieuw lid. 
 
De overgang van de oudere jeugd naar de senioren blijft onder de aandacht. Door de 
omstandigheden hebben weer 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. Aanvullend is aangegeven aan de oudere jeugd dat 
ze vooralsnog meer dan welkom blijven bij de jeugdtrainingen als ze dat leuk vinden. Van dat laatste 
is gelukkig goed gebruik gemaakt. 

6.7 Overig 
We hebben meegewerkt aan het Bamito initiatief van de Bandminton Bond. Dat is gericht op het 
opzetten van een soort van speelse badmintontraining met name voor de jongste leeftijden (4-6 en 7-
9). Er zijn twee dagen geweest (doorgegaan) en we hebben in de zaal geholpen bij de eerste dag in 
Delft en op beide dagen hebben een tweetal leden van de BCP meegedaan. 
 
Door het ontbreken van de nodige competitieactiviteiten heeft er geen nieuwe clubkledingronde 
plaatsgevonden. Wel is het dankzij Bas inmiddels mogelijk op de clubkleding te bestellen via de 
website. We zijn aan het kijken om het bestaande assortiment clubshirt (dames of unisex model), 
bijpassende short of (broek)rokje uit te breiden met een trainingspak.  
 
Verder hebben we van Allrackets nog steeds een tas met rackets in commissie waaruit we rackets 
kunnen verkopen en deze is afgelopen jaar weer ruimhartig aangevuld door Allrackets. 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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6.8 Vooruitblik 2021 
Dan de vooruitzichten voor het komend jaar. We hopen dat we weer zsm. terecht kunnen in de zalen 
en de trainingen weer op kunnen pakken. Mocht het zo zijn dat dit opnieuw uitblijft, dan wordt er 
opnieuw contact gezocht met de HCP en gekeken of ze ons opnieuw gastvrijheid op hun velden 
kunnen bieden voor een buitentraining. 
 
Voor de rest zijn we een jaar verder en zitten we min of meer nog steeds in hetzelfde schuitje als 
vorig jaar. Daarom handhaven we het devies van het vorig jaar maar. 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 we 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. 
 
Een kleine kanttekening daarbij is dat het wel in de lijn van de verwachting ligt dat de nu heersende 
veel besmettelijkere Omikron-variant tot meer voorkomen van coronabesmetting zal gaan leiden. Het 
zal dan van de ernst van Omikron en de daarmee samenhangende regels en richtlijnen afhangen hoe 
verstorend dat voor ons zal blijken te zijn. 
 
 
Etzel van Kuijk 
Bestuurslid Jeugd BC Pijnacker 
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7 Penningmeester 

In het financiële jaarverslag wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar, maar tevens vooruitgeblikt met 
behulp van een begroting over hoe het komende jaar financieel eruit zou kunnen zien. Door corona 
worden het afgelopen jaar en, hopelijk in mindere mate, het komende jaar beïnvloed. Dit is terug te 
zien in de cijfers. 

7.1 Terugblik 
Door corona hebben wij begin 2021 een aantal maanden niet kunnen spelen. Ook eind 2021 werden 
we door een nieuwe lockdown belemmerd. Wel hebben we toen we ’s avonds niet mochten spelen 
mogelijkheden gecreëerd om overdag nog wat zaalruimte te huren waardoor er, weliswaar beperkt, 
nog gespeeld kon worden. 
 
Ondanks dat we in de begroting al rekening hadden gehouden met lagere zaalhuur door de 
lockdown, zijn in de praktijk de kosten voor zaalhuur nog flink lager uitgevallen. Uiteraard ook de 
andere, direct aan spelen gerelateerde kosten, zoals trainingen en shuttles, vielen lager uit. 
 
In 2021 zijn we ook gestart met de mogelijkheid van automatische incasso. Ruim de helft van het 
aantal leden heeft hier voor gekozen.  

7.2 Financieel 
Door de lagere kosten van zaalhuur en dergelijke en doordat we de contributies wel tegen reële 
geïndexeerde tarieven hebben gefactureerd zou het resultaat (te) hoog uitvallen. Bij de vorige ALV 
hebben we al aangekondigd dat we achteraf weer de compensatie voor corona zouden bepalen en 
als korting achteraf verrekenen of terugbetalen. 
 
Het resultaat zonder correcties zou zijn  14.097,00   
Korting inzake corona         9.414,00  
Resultaat 2021     4.683,00    

7.3 Vooruitblik 
Alhoewel 2021 met nog een paar weken lockdown begon, zijn we optimistisch en gaan we ervan uit 
dat we de rest van het jaar gewoon kunnen spelen. De begroting laat dan ook hogere kosten zien 
voor zaalhuur, training, shuttles en dergelijk. Wel zijn voor de zaalhuur de lagere kosten van januari 
meegenomen. 
 
De indexering voor de zaalhuur bedraagt 1,5%. Hier zijn ook de nieuwe contributiebedragen voor 
aangepast. 
 
Daarnaast is er een korting voor actieve en oud leden inzake de lockdown periodes in 2021. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt in welke periode men lid was. 
 

 
 

lid na 1-5-2021 heel 2021 lid heel 2021 lid

Contributie 2022 2021 2022 2022 Oud leden

minus korting minus korting korting

Senioren 229,00€      226,00€      209,00€             139,00€             80,00€             
B-Leden 114,50€      113,00€      103,00€             69,50€               40,00€             
Junior/student 181,00€      178,00€      165,00€             111,00€             65,00€             
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Oud leden krijgen het kortingsbedrag teruggestort. 
 
Toelichting: 
Uitgangspunt 1 - De lagere kosten inzake zaalhuur, shuttles en training 
Uitgangspunt 2 - De lockdown maanden begin 2021, eind december en begin januari 2022 
 
De leden worden onderverdeeld in (oud) leden die heel 2021 lid waren en leden die nu nog lid zijn. Dit 
leverde op de vorige bladzijde weergegeven kortingen op voor de verschillende groepen (oud) leden 
op wat totaal leidt tot een korting / teruggave van € 9.754,00.  
 
De overige toeslagen zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
 

 
 
Er is gekozen om deze bedragen gelijk te houden aan voorgaande jaren. In 2022 bekijken we of dit 
nog steeds kostendekkend is, of dat er aanpassingen nodig zijn. 
 
Hieronder volgen de Balans en winst- en verliesrekening aangevuld met de begroting voor 2022. 
De nodige toelichtingen zijn daarbij opgenomen. 
 
 
Aad Willemse 
Bestuurslid Penningmeester BC Pijnacker 
 
  

2022 2021
Competitietoeslagen
Voorjaarscompetitie 10,00€        10,00€        
Najaarscompetitie 54,00€        54,00€        
Recreantencompetitie 10,00€        10,00€        
Junioren 20,00€        20,00€        
Trainings Toeslagen
Senioren 42,00€        42,00€        
Junioren -€             -€             
Jeugd kopgroep nvt 67,00€        
Shuttle toeslag veer 30,00€        30,00€        
inschrijfgeld 5,00€           5,00€           
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7.4 Balans 

 

Balans     

Activa 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Rekening Stichting SportInspire 1) 1.000 1.000
Te vorderen posten:

Contributies 2) 3.138 410
Acties 3) 998 780
Sponsoring 4) 2.000 250

Liquide middelen: 5)

Bankrekening 12.609 5.802
Spaarrekening 17.481 18.481
Kas 10 10

Totaal € 37.236 € 26.733

Passiva
Eigen vermogen 6) 21.964 17.281

Te betalen posten:
Zaalhuur 7) 4.370 2.226
Bondskosten 39 112
Contributies korting ivm Corona 8) 9.414 6.290
Trainingen 615 444
Overig 9) 834 340
Bankkosten 0 40

Totaal 37.236€               26.733€               

Toelichtingen

9) bevatten nog te betalen kosten, waaronder kosten voor herziening statuten

7) De nog af te rekenen zaalhuur bedroeg was inzake het 4e kwartaal

8) Ook dit jaar zijn de kosten aanmerkelijk lager door Corona. Daarom is er een voorstel 
gedaan om een korting te geven  / cq te verrekenen in 2022.

Jaarrekening 2021 Badminton Club Pijnacker

1) Gestort saldo bij SportInspire t.b.v. de liquiditeit en om de huurbetalingen te waarborgen. 
Samen met de Tafeltennisvereniging is deze opgericht om gunstiger tarieven voor de 
zaalhuur te realiseren.

2) Het saldo nog te vorderen contributies is gestegen t.o.v. vorig jaar. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt doordat dit jaar de contributiefacturen heel laat zijn aangemaakt. Enerzijds coor 
Corona anderzijds door het ingebruik nemen van de nieuwe contributiemodule van ons 
ledenregistratiesysteem Sportlink.

3) de actie opbrengsten werden in 2022 ontvangen

4) de sponsorbijdragen over 2021 moest nog gefactureerd worden.

5) de Liquide middelen zijn toegenomen

6) Het voorstel is om het positief resultaat van dit boekjaar groot € 4683 toe te voegen aan 
het vermogen.
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7.5 Resultaat 2020 en begroting 2021 

 

Opbrengsten en kosten

Begroting Resultaat Begroting
Inkomsten 2021 2021 2022

Contributies 9) 26.211 16.057 30.561
Sponsoring 10) 2.800 2.838 2.100
Acties 11) 700 954 750
Verkoop shirts en rackets 0 63 0
Overige inkomsten 0 0 0

Totaal inkomsten € 29.711 € 19.912 € 33.411

Uitgaven
Zaalhuur 12) 16.384 10.294 20.770
Shuttles 13) 1.500 0 1.650
Bondskosten 2.032 2.186 2.275
Competitiekosten 14) 639 459 744
Toernooien 250 0 250
Kosten junioren 550 0 550
Kosten senioren 100 0 100
Training 15) 3.154 1.355 5.600
Website 250 0 250
PR-kosten 400 103 400
Bestuurskosten 16) 560 636 600
Kosten betalingsverkeer 170 139 170
Inkoop Shirts en rackets 0 57 0

Totaal uitgaven 25.988€           15.229€           33.359€           

Resultaat 3.723€              4.683€              52€                    

Toelichtingen

16) De bestuurskosten bevatten dit jaar ook een reservering inzake notariskosten voor 
het realiseren van onze nieuwe statuten.

Jaarrekening 2021 Badminton Club Pijnacker

9) De Contributies zijn gefactureerd conform het vastgestelde tarief. Door Corona zijn er 
geen competitietoeslagen e.d. berekend. Ook is een korting gegeven inzake Corona van 
€ 9.414, waardoor de contributie lager uitvalt dan begroot. Er zijn door Corona dit jaar ook 
geen opbrengsten voor traingen en competities gerealiseerd. 

10) De inkomsten uit sponsoring kwamen van Zonwatt, Hills Accountants en Adviseurs, 
Meerbouw Pijnacker, Equinix  (door vrijwilligers werkzaamheden van onze voorzitter)en 
Annemarie Mobers. Allen bedankt !

11) Ook dit jaar weer een flinke meevaller dankzij de Grote Clubactie van ruim € 600 en 
Plus Sabine Zondag van €350

12, 13, 14 en 15) Deze kosten vallen door Corona allemaal lager uit dan begroot.



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Badminton Club Pijnacker 
Oudlaan 13 
2641TD Pijnacker 
KvK 40397159 
 
www.bcpijnacker.nl 

http://www.bcpijnacker.nl/
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