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1 Voorzitter 
Het afgelopen jaar heeft voor mij in het teken gestaan van lokale en regionale verbanden leggen, onderdeel 

uitmaken van een fantastisch bestuur en vooral doen! 

 

Wel hebben wij uitdagingen als vereniging. Financieel hebben we maatregelen te namen om weer een sluiten-

de begroting te kunnen presenteren.  

 

Ook verandert de demografie van de vereniging waardoor we kritisch moeten blijven of wat we bieden aansluit 

bij de vraag van leden. Zo zien we een terugloop van het aantal competitiespelers die training volgen en een 

sterke groei bij de junioren. 

1.1 Bestuur 
We hebben dit jaar geen wisselingen gehad in het bestuur. Wel heeft Miranda de rol van bestuurslid recrean-

ten op zich genomen. 

 

Helaas heeft Peter aangekondigd in 2017 zijn rol als wedstrijdsecretaris niet meer als bestuurslid in te willen 

blijven vullen maar nog wel op projectbasis. In 2017 gaan we een technische commissie vormen waarin de 

taken van de wedstrijdsecretaris worden ondergebracht. 

 

Als bestuur hebben we dit jaar deelgenomen aan het besturentoernooi van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, 

georganiseerd door Oliveo.  

 

Op vele fronten is door het bestuur en alle vrijwilligers veel werk verzet, ik wil iedereen dan ook hartelijk dan-

ken daarvoor! Zonder jullie heeft de club geen bestaansrecht! 

1.2 Trainers 
Bij de jeugd is Peter dit jaar gestopt als trainer op zaterdagochtend. Tim en Richard vangen dit met hulp van 

vrijwilligers op. Ook in dit licht zal BCP begin 2017 een SL2 opleiding organiseren om vanuit onze eigen gelede-

ren aansluiting bij de huidige trainers te krijgen. 

1.3 Sport Inspire 

Op 9 oktober 2016 is Sport Inspire georganiseerd en het was inspirerend. Tijdens de evaluatie met de drie or-

ganisatoren en Team4Talent is de ambitie uitgesproken voor de zomervakantie van 2017 een  tweede keer dit 

evenement te organiseren. Doel is de samenwerking tussen de verenigingen te stimuleren en ledenwerving en 

-behoud. 

1.4 Beursvloer 
Op 27 oktober was de beursvloer Pijnacker-Nootdorp, waar het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 

tot ‘matches’ probeerde te komen. Een match had als voorwaarde dat er geen geld mee gemoeid is en het voor 

beiden iets oplevert. Ook BCP heeft hieraan deelgenomen en promotiemateriaal geregeld, netwerk voor 

naamsbekendheid en producten voor de komende Sport Inspire. Als wederdienst is een Badmintonclinic aan-

geboden, waarbij we hopen dat we de deelnemers ook als lid mogen verwelkomen! 

1.5 Bezoek raadsleden 
Op 7 november zijn twee raadsleden van Gemeentebelangen en Liberaal Lokaal op bezoek geweest. Ze waren 

geïnteresseerd in ons als middelgrote vereniging en wat er speelt binnen onze gelederen. Ik heb ze bijgepraat 

en onze uitdagingen en kracht meegegeven. Het viel ze op dat de Viergang op maandag goed gevuld in ze zien 

het belang in van een breed sportaanbod in de gemeente. In 2017 zal Gemeentebelangen met de fractie een 

clinic bij BCP komen volgen als teamuitje. 



1.6 Vooruitblik 2017 
Het komende jaar is het zaak het bestuur op sterkte te houden. Hiervoor ga ik op zoek naar nieuwe vrijwilligers, 

eventueel voor deeltaken van huidige bestuursleden.  

 

Het regionale netwerk ga ik verder uitbouwen via Sport Inspire en aan aantal bijeenkomsten die voor BCP 

waarde kunnen opleveren. Een intensieve samenwerking met lokale vereniging behoort tot de mogelijkheden. 

 

Ook zal het bestuur kritisch kijken naar de huidige opbouw van de vereniging en daarop het dienstenpakket 

verder toespitsen.  

 

Als afsluiting wil ik alle vrijwilligers en leden danken voor de inzet, het plezier en uitdaging die we elkaar blijven 

bieden! 

 

Wouter Hoogenraad 

Voorzitter 



2 Secretariaat 

2.1 Bestuurssamenstelling 
Voorzitter   Wouter Hoogenraad 

Secretaris    Miranda Häupler 

Penningmeester   Jasper Tanis 

Wedstrijdsecretaris  Peter Smit 

Jeugdcommissie   Jos Tettero 

Recreanten   Miranda Häupler 

Ledenwerving/PR  Kim Kerklaan 

Algemeen bestuurslid  Marc Wiese 

 

Het bestuur is in 2016 zeven maal bij elkaar gekomen. 

2.2 Leden (stand per 1 december 2016) 
Aantal nieuwe leden dit jaar 36, waarvan 14 senioren en 22 junioren. Opgezegd dit jaar 33, waarvan 15 senio-

ren en 18 junioren. Hierdoor komt het absolute aantal leden op 134 te staan. 

Tabel 1. Ledenverloop 

 2012 2013 2014 2015 2016 

senioren 96 105 96 88 87 

junioren 66 60 58 45 49 

totaal 162 165 154 133 136 

 

 
 

In deze huidige tijd zijn wij blij dat we als vereniging het ledenaantal hebben kunnen handhaven ten opzichte 

van het vorige jaar. 

2.3 Aanmeldingen nieuwe leden 2016 
Senioren:  Mariet Lohman, Joey van Schie, Tim Rienstra, Anouska Lavieren, Tosca Fuit van Beusekom, Petra 

Batenburg, Michael Brehler, Leo de Haan, Irene Evers, Wendy Workel, Curtis Verbraak, Melle de Winter, Tanja 

Steenhuis, Nathalie van Rijn. 
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Junioren: Joost Kuijper, Gaby van Dijk, Tristan de Koning, Stan Plugge, Milan Tholen, Luke de Bruijn, Julia Meij-

er, Lieve van de Kraats, Norah den Boer, Thom Jonkers, Mathilde van der Hoeven, Hanna Roozenbrand, Amber 

van den Berg, Jasmijn Das, Maudi van Est, Luke de Konink, Marijn Runia, Luna Heijdendael, Lumen Heijdendael, 

Gurdisha Singh, Mike Rolvink, Esperanza van der Burg. 

2.4 Opzeggingen lidmaatschap in 2016 
Senioren:  Rick Bouwer, Maria Rudneva, Wouter van Dooremaal, Loeck Scholten, Franklin Dooms, Susanne van 

Hooft, Piet van Velzen, Joasia van Geijlswijk, Jacques Meeuwesen, Emil van Hoffen, Sandra van den Hooven, 

Sander Soeterbroek, Wendy Workel, Conny Wanders, Ineke Schuurman. 

 

Junioren:  Gabriel Stead, Danisha Kasi, Milan Tholen, Noa Drop, Charlotte Leroy, Koen Bresters, Gina van Het-

tema, Sander van Gent, Julia van Nieukerke, Beau van Nieukerke, Frank Eeftink, Thiemen van Middeldijk, Ruby 

Panhuis, Daniel Lodder, Jasmijn Das, Stan Plugge, Lincy Termoshuizen, Lieve van der Kraats. 

2.5 Activiteiten en vooruitblik 2017 
Deze omvatten de normale administratieve afhandelingen die voor het bestuur noodzakelijk zijn en het bijhou-

den van de ledenadministratie. 

 

Miranda Häupler 

Secretaris 



3 Recreanten 

3.1 Recreantencompetitie  
Het afgelopen jaar is er net als in 2015 met 1 team deelgenomen aan de recreantencompetitie van RCZ bad-

minton (Recreatieve Competitie Zuid-Holland). Van februari t/m mei heeft dit team gespeeld. Het team deed 

mee aan de voorjaarscompetitie. 

3.2 Training 
De trainingen voor de recreanten zijn op de maandag- en woensdagavond en worden verzorgd door Hans Ma-

care. Op de maandagavond wordt er van 20.00 – 21.00 uur training gegeven in sporthal de Viergang. Op de 

woensdagavond trainen de recreanten van 20.00 – 21.00 uur in sporthal Emerald. 

3.3 Tossavond 
De tossavond op donderdag in sporthal het Baken wordt goed bezocht. De speciale tossavonden worden afwis-

selend op de maandag en de woensdag gehouden. Er waren afgelopen jaar tossavonden in januari, mei en juni. 

In de nieuwsbrief en op de site wordt aangegeven wanneer er weer een tossavond plaatsvindt. 

3.4 Toernooien 

In 2016 is door aan aantal recreanten deelgenomen aan de toernooien van PIP (Berkel) en Fly-Over (Bleiswijk).  

3.5 Grote Clubactie 
De jeugdleden van de vereniging hebben weer loten verkocht voor de Grote Club Actie. Er zijn in totaal 287 

loten verkocht. Dit levert een netto opbrengst op van ongeveer 688 euro. De kinderen kregen bij 5 verkochte 

loten een tegoedbon voor een ijsje, bij 15 loten 2 ijsbonnen, enz. De beste lotenverkoper (Nick Brehler) en de 

tweede lotenverkoper (Tim Meulstee) kregen een bioscoopbon.  De opbrengst van de Grote Club is dit jaar 

boven verwachting verdubbeld. 

3.6 Vooruitblik op 2017 
We gaan een plan opzetten om de recreanten te enthousiasmeren voor de recreantencompetitie en ook de 

recreantentoernooien in de regio. Want doordat mensen niet mee kunnen of willen doen, is er voor 2017 geen 

recreantenteam voor de RCZ competitie ingeschreven. 

 

Miranda Häupler 

Bestuurslid Recreanten BC Pijnacker 

 

 



4 PR/ledenwerving 

4.1 Sponsorcontracten  
De hele club wordt gesponsord door Menno van Rijn, tevens lid van onze club, met zijn bedrijf Zonwatt. Zon-

watt levert en realiseert uw zonnepanelen en duurzame energie projecten van A tot Zon voor een scherpe 

prijs. Het contract loopt van 1 september 2016 tot en met 1 september 2017.  

 

Ook Macaré Sport heeft ons in 2016 gesponsord en is onze huisleverancier voor shuttles en andere badmin-

tonbenodigdheden. 

 

Dit jaar is er ook een nieuw sponsorcontract getekend, namelijk met FOODIAMO. FOODIAMO is een webshop, 

die onder andere Italiaanse delicatessen aanbiedt, zoals pasta, olijfolie, kaas, zoetwaren en snacks. Het team 

achter FOODIAMO bestaat uit ons eigen clublid Peter Smit en zijn vader Jaco en tante Hilde.  Deze sponsor-

overeenkomst geldt voor de periode van 1 oktober 2016 tot en met 1 oktober 2017. 

 

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

4.2 BCP Macarécup 
Van september tot en met januari wordt elk jaar de gemengde competitie gespeeld. Ook wel de najaarscompe-

titie genoemd. Het niveau van de competitie teams loopt uiteen van de zesde klasse district door tot aan de 1e 

klasse district en ook speelt er en een herenteam mee in de C-klasse. Van iedere competitiespeler wordt het 

aantal gespeelde wedstrijden bijgehouden. Per gewonnen wedstrijd krijgt hij/zij punten. Je krijgt 3 punten als je 

in 2 sets gewonnen hebt, 2 punten als je in 3 sets gewonnen hebt en 1 punt als je in 3 sets verloren hebt. Dat 

bepaalt aan het einde van de najaarscompetitie de stand van de Macarécup najaar. 

 

Voor de Macarecup najaar eindigden in het Seizoen 2015/2016 Patricia Spillenaar (gemiddelde van 2,24), An-

nemarie Mobers (gemiddelde van 2,15) en Mike van den Berge (gemiddelde van 1,78) op plaats 1 t/m 3.  

 

Van februari tot en met juni wordt er heren-, dames- en recreantencompetitie gespeeld. Dit wordt ook wel de 

voorjaarscompetitie genoemd. Ieder team speelt wedstrijden op zijn eigen niveau. Van iedere competitiespeler 

wordt ook hier het aantal wedstrijden en punten bijgehouden. Als alle wedstrijden zijn gespeeld wordt het 

gemiddelde uitgerekend en komen daar de winnaars uit. 

 

Voor de Macarécup voorjaar eindigden in 2016 Laura de Haan (gemiddelde van 2,09), Aleta Kerklaan (gemid-

delde van 2,00) en Hans van der Goes (gemiddelde van 1,93) op plaats 1 t/m 3.. 

 

De nummer 1 van beide cups kreeg een racket cadeau. De overige winnaars kregen een grip en een zweetband-

je als prijs. Alle prijzen zijn beschikbaar gesteld door Macaré Sport. 

4.3 Evenementen 
Zaterdag 2 juli 2016 heeft ter afsluiting van het badmintonseizoen een BBQ plaatsgevonden bij de Dobbeplas. 

Het was een geslaagde middag. Het zag ernaar uit dat het weer erg tegen zou vallen, maar het viel gelukkig 

mee. We hebben spellen gedaan zoals speedminton, volleybal, frisbeeën en het klittenband vangspel. Iedereen 

heeft die middag lekker gegeten van het door hen zelf meegebrachte eten.  

 

Zondag 18 december 2016 heeft het kersttoernooi plaatsgevonden. Organisatoren van dit evenement waren 

Kim Kerklaan en Danielle van Logchem. Danielle van Logchem bedankt voor het helpen met het organiseren 

van dit toernooi. 

http://www.zonwatt.nl/
http://www.macaresport.nl/
http://www.foodiamo.nl/
http://www.macaresport.nl/


4.4 Nieuwsbrief 
De vijfde jaargang van de nieuwsbrief zit erop. In de nieuwsbrief staat informatie die ook te vinden is op de 

site. Op deze manier bereiken we ook de leden 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 nieuws-

brief is 6 nieuwsbrieven per jaar. 

4.5 Jubilarissen 
Dit jaar hadden we geen leden die jubileerde. 

4.6 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. Dit jaar is dit Sander Soeterbroek geworden. Sander is vele jaren 

bestuurslid jeugd geweest en heeft daarna met ziel en zaligheid de rode draad van het jeugdkamp uitgewerkt 

tot een huzarenstukje. Wij danken Sander hartelijk voor zijn betrokkenheid bij de BCP! 

4.7 Ledenwerving 
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.  

 

Sport Inspire 

Op 9 oktober 2016 is Sport Inspire georganiseerd en het was inspirerend. Er is door de drie verengingen veel 

moeite gedaan om de sport in het zonnetje te zetten. We hebben enkele mensen kennis kunnen laten maken 

met de badmintonsport.  

 

Jeugdland 

Op 15 augustus is de BCP een dag aanwezig geweest op Jeugdland. We hebben de kinderen op een speelse 

manier kennis laten maken met de badmintonsport. Alle vrijwilligers bedankt voor het helpen, omdat we met 

zo veel waren was het een geslaagde dag en hebben we alle kinderen op een goede manier met de badminton-

sport kennis kunnen laten maken.  

  

Delfgauwdag 

Tijdens de Delfgauwdag op 29 mei 2016, was de BCP aanwezig om de badmintonsport te promoten. We kregen 

in sporthal Emerald twee uur de gelegenheid om mensen kennis te laten maken met de badminton. Ook zijn er 

die dag BCP flyers uitgedeeld  

 

Grote clubactie 

De vereniging heeft dit jaar meegedaan met de grote clubactie. Miranda is hiervan de trekker geweest. Zij heeft 

de jeugd gemotiveerd om loten te verkopen voor de club. Ook was het mogelijk om loten digitaal te kopen via 

de site www.bcpijnacker.nl. De actie heeft voor de BCP circa  

€ 700,00 opgeleverd. Voor een ieder die dit mogelijk heeft gemaakt: “Hartelijk dank”. Meer hierover is te lezen 

in het jaarverslag van de recreanten.  

 

Social media 

De vereniging kun je volgen via twitter, instagram, youtube 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 ge-

volgd. 



4.8 Vooruitblik naar 2017 
Om activiteiten financieel haalbaar te maken, is de hulp van sponsoren van harte welkom! Dit geldt voor aller-

lei 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.  

 

Sport Inspire 2017 zal plaatsvinden voor de zomervakantie 2017. 

 

Rabobank Wielertocht 2017 staat op het programma. 

 

Kim Kerklaan 

Bestuurslid PR Ledenwerving 

 

mailto:info@bcpijnacker.nl


5 Jeugd 

5.1 Jeugdcommissie algemeen 
De jeugdcommissie had voor 2016 een aantal speerpunten gedefinieerd ;  

1) het aanbieden van trainingen op “maat”. 

2) invoeren van deeldiploma. 

3) toename van jeugdleden die deel gingen nemen aan de Jeugdcompetitie. 

4) organiseren van verschillende toernooien. 

5) inzetten voor het werven van nieuwe jeugdleden. 

 

Het aantal jeugdleden is over 2016 licht toegenomen en staat nu op 49. Dit is beter dan landelijk gemiddeld, 

waar een daling van het aantal jeugdspelers is waar te nemen. Er is aanwas bij de jongste jeugd en bij de wat 

“ouderen” is er een daling te zien. 

5.2 Trainingen 
De woensdag trainingen worden nog steeds verzorgd door Aad van Zeijl en Hans Macare , waarbij zij geassis-

teerd worden door Jasper Tanis. De trainingen zijn goed bezocht en de kinderen zijn enthousiast. 

Ook op zaterdagochtend worden de trainingen goed bezocht. Deze worden verzorgd door Tim Jansen en Ri-

chard Giorgi. Peter Smit heeft zicht halverwege het seizoen teruggetrokken als trainer. 

Gedurende het seizoen zijn wij van start gegaan met de assistent trainers Demi Brehler, Laura de Haan en Rem-

co van der Lee. Deze assistent trainers worden onder begeleiding van Tim en Richard ingezet om training te 

verzorgen. De kinderen zijn hier zeer enthousiast over omdat deze assistenten weer nieuwe spelelementen 

inbrengen, zodat de training meer variatie kent. 

Doordat de assistent trainers op een effectieve manier ingezet worden kan er dit seizoen veel meer persoonlij-

ke aandacht gegeven worden aan de kinderen, waardoor de trainingen meer op maat zijn. 

 

Om het trainingsniveau te verhogen gaat de vereniging een SL2 training aanbieden aan de assistent trainers. 

 

Van de 49 kinderen die lid zijn van onze vereniging nemen per week gemiddeld 40 kinderen deel aan de aange-

boden trainingen. Dit is een hoge opkomst en een resultaat van de grote inspanning van de trainers en Jeugd-

commissie. 

Sinterklaas training 

Ook dit jaar hebben wij de zaterdag voor de Sinterklaasviering een speciale training georganiseerd. Tijdens de 

training werd er een parcours uitgezet waarbij iedereen getest werd op balans en vaardigheden. Op een ande-

re baan konden spelers een wedstrijdje badmintonnen, maar wel met een volleybal scherm ertussen zodat ze 

niet konden zien wie slaat en/of de shuttle kort of diep gespeeld werd. En er was een “Service” onderdeel 

waarbij de spelers met een shuttle de blokken moesten zien te raken. Tijdens deze ochtend kregen de kinderen 

limonade, wat lekkers en werd Sinterklaasmuziek gedraaid en is een mooi gedicht voorgelezen die ook op de 

website en Facebook geplaatst is. 

5.3 Deeldiploma’s 
In juni zijn de deeldiploma’s afgenomen. Kim Kerklaan heeft zich hier voor ingezet en er samen met de trainers 

en een aantal vrijwilligers voor gezorgd dat het een leuke gebeurtenis  was. De kinderen hebben ter voorberei-

ding op het deeldiploma examen tijdens de trainingen geoefend op verschillende technische vaardigheden en 

de theoretische kennis van de sport. 

 

Door de goede voorbereiding op het examen, zijn de kinderen allemaal geslaagd. 

  



5.4 Jeugdcompetitie 
De jeugdcompetitie was weer een succes. Door de intensieve lobby van de jeugdcommissie hadden meer kin-

deren zich opgegeven dan voor de competitie van 2016. 

 

De Jeugd- en Opstapcompetitie was in februari  van start gegaan en 24 kinderen hadden zich hiervoor opgege-

ven. Hierdoor konden 5 teams geformeerd worden; 3 voor de Jeugdcompetitie en 2 voor de opstap. 

De competitie is voor het J3 (U13) team zeer succesvol verlopen. Zij zijn eerste geworden in de poule en heb-

ben deelgenomen aan de Regionale Kampioenschap voor Regioteams. Hier hebben zij goed gepresteerd, maar 

zijn helaas niet verder gekomen. 

Bijna alle Jeugdteams zijn hoog geëindigd in de poules. Al met al hebben de BCP Jeugdteams weer goed gepres-

teerd en veel plezier gehad. 

 

Veel kinderen hebben (nog) geen beeld bij competitie en toch is het spelen van competitie erg leuk en leer-

zaam. Om kinderen een gevoel te geven voor het spelen van competitiewedstrijden, hebben wij een zaterdag-

ochtend training gebruikt om kinderen tegen elkaar wedstrijden te laten spelen. Daarbij was het de bedoeling 

dat kinderen zelf gingen tellen en de stand noteren. Het was een leerzame ochtend waaraan elke speler heeft 

deelgenomen. De terugkoppeling was positief en waarschijnlijk zullen wij volgend jaar opnieuw de training 

gebruiken om kennis te maken met het spelen van competitie. 

5.5 Toernooien 
Traditioneel zijn er weer 4 toernooien gespeeld. Twee keer het Ouder – Kindtoernooi, het Zilveren Shuttle 

Toernooi en de Jeugd Clubkampioenschappen. 

 

Ouder -  vriendjes / vriendinnetjes toernooi 

Elk jaar wordt kort voor de zomervakantie een ouder/kind toernooi georganiseerd. Dit jaar hebben wij ervoor 

gekozen om dit ouder/kind toernooi om te dopen tot het vriendjes en vriendinnetjes toernooi dat op 2 juli 

werd gehouden. Naast een leuk toernooi was ook het idee om kinderen te enthousiasmeren en andere kin-

deren mee te nemen naar de hal om kennis te maken met het badmintonnen. Het idee is enthousiast ontvan-

gen en verschillende kinderen hebben een vriendje of vriendinnetje meegenomen. Er deden  totaal 18 koppels 

mee. Uit deze actie zijn ook nieuwe jeugdleden gekomen. 

 

Zilveren Shuttle Toernooi 

Op zondag 25 september werd weer het Zilveren Shuttle Toernooi bij BC Delft gehouden. Dit is een jaarlijkse 

traditie georganiseerd door Pijnacker en omringende badmintonverenigingen: DEO Nootdorp, Schipluiden,  BC 

Delft, Sweti Day (Delft) en BC PIP (Berkel en Rodenrijs). Er deden dit jaar totaal 93 kinderen mee waarvan 15 

kinderen van BC Pijnacker.  Zondagochtend speelden de jongste en beginnende jeugd in poules met mix en 

dubbels en zondagmiddag speelden de kinderen uit de hoogste klassen. Er zijn weer heel wat BCP jeugdleden 

met de eerste of tweede prijs (een zilveren shuttle) naar huis gegaan. 

 

Clubkampioenschappen 

Op zondag 13 november waren de jaarlijkse clubkampioenschappen voor de jeugd. Er deden 32 kinderen mee. 

Hierbij  werden wedstrijden gespeeld in 4 poules bij de jongens en in 4 poules bij de meisjes, ingedeeld op 

niveau. Zoals ieder jaar mag de winnaar van de eerste poule bij de jongens en de winnaar van de eerste poule 

bij de meisjes zich Clubkampioen van het jaar noemen. Clubkampioen van de jongens werd Lucas Tettero  en 

van de meisjes Esmee Eijkelenboom. Gefeliciteerd allen!  Het was een gezellige middag met veel nieuwe jonge 

kinderen  ondersteund door hun enthousiaste ouders.  

 

 

  



Externe toernooien 

Een aantal van onze spelers spelen niet alleen competitie, maar nemen ook deel aan toernooien. Als vereniging 

juichen we dit toe. Tijdens competitie en toernooien kun je kijken of hetgeen je geleerd hebt tijdens de trainin-

gen voor jouw ook werkt in wedstrijden. Winnen is wel leuk, maar niet het belangrijkste. Het gaat erom dat je 

de uitdaging aangaat om te kijken waar je nu staat en wat je graag wilt leren. Een aantal van onze spelers halen 

ook prijzen binnen op de toernooien. We vragen dan ouders, welke aanwezig zijn op een dergelijk toernooi, 

een stukje te schrijven over de kinderen van BCP. Deze stukjes zijn gepubliceerd op Facebook en/of de BCP site. 

5.6 Jeugdkamp 
16 t/m 18 September gingen 18 kinderen op kamp in Driebergen-Rijssenburg. Dit jaar was het thema ‘Wie is de 

Mol’. Het thema was in overleg met de kinderen tijdens de training gekozen.  De kampcommissie onder leiding 

van Danielle van Lochem zorgde voor een avontuurlijk en vooral leuk programma, met vele activiteiten in het 

bos, een kampvuur en een bonte avond. Iedereen vond het een geslaagd kamp en dank gaat uit naar de kamp-

commissie die de kinderen een onvergetelijk weekeinde hebben bezorgd. 

5.7 Werving 
De jeugdcommissie heeft zich samen met PR en Ledenwerving  (Kim) ingezet om verschillende acties (o.a. Juni 

badminton maand) uit te zetten ten behoeve van ledenwerving. Voor een uitgebreid verslag van de genomen 

acties verwijzen wij naar het verslag van PR/Ledenwerving.  

 

Als commissie vinden wij het belangrijk dat er voor spelers, ouders en trainers een aanspreekpunt is in de hal. 

Het is niet alleen gezellig om zo af en toe een praatje te maken met elkaar, maar je kunt ook direct bij iemand 

terecht als je wat wilt weten. Dit wordt als positief ervaren en gaan we ook in de komende jaren mee door.  

Tot slot willen wij Gert-Jan van der Lee nog bedanken voor zijn inzet voor de jeugd door o.a. het plaatsen van 

de geschreven  stukjes op sociale media en het helpen bij de toernooien. 

5.8 Vooruitblik 2017 
Komend jaar gaat de Jeugdcommissie zich voor de volgende speerpunten inzetten: 

1) Werven van nieuwe jeugdleden 

2) Groei van deelnemers aan jeugdcompetitie 

3) Promotie van het spelen van toernooien. 

 

Daarnaast houden wij ons voor 2017 tevens bezig met o.a. organiseren van diverse toernooien (Kind/ouder 

toernooi, vriend/vriendinnetjes toernooi, externe toernooien), verder bouwen aan de jeugd met de trainers, 

Deeldiploma’s, kamp, Grote Clubactie, etc. 

 

Jos Tettero, Bertine Brehler, Arold vd Biggelaar 

De Jeugdcommissie 

 



6 Wedstrijdsecretariaat 

6.1 BCP koerst af op ander doel 
De afgelopen jaren neemt het aantal deelnemers aan de training voor competitiespelers af, alsook het aantal 

competitieteams. Deze ontwikkeling kent een aantal oorzaken die uiteenlopen van blessures tot verminderde 

behoefte aan fanatiek badminton. De behoefte van de leden van ons club verandert en daar moeten we als 

bestuur op inspelen vanaf 2017.  

6.2 Toernooien 
De jaarlijkse clubkampioenschappen single bij de senioren zijn dit jaar weer geweest. Peter Smit heeft zijn titel 

bij de heren geprolongeerd voor de derde keer op rij en bij de dames is Kim Kerklaan de nieuwe kampioene! 

6.3 Trainingen 
De trainingen voor competitiespelers op de woensdagavond (20.00u – 21.00u) van Aad van Zeijl werden met 

veel enthousiasme gevolgd. Bovendien is het project van Leonard van Velzen (trainer DKC 1 (eredivisie) en 

opleider van trainers) met zijn twee pupillen Tatum Kouwenhoven en Kyra van der Heij nog steeds bezig. Tatum 

is bijna volledig hersteld van haar knieblessure en Romy Klaassen is inmiddels bij het tweetal gevoegd. Na deze 

training geeft Leonard vanaf 21.00u nog een uur training aan een select groepje spelers van onze club. Het 

bestuur houdt goed in de gaten of de trainers en spelers goed en naar tevredenheid met elkaar kunnen wer-

ken. 

6.4 Verloop Competitie 
In de Najaarscompetitie van 2015/2016 hebben 6 teams competitie gespeeld. De resultaten van deze competi-

tie waren: team 1 handhaafde in de Hoofdklasse, team 2 handhaafde in de 2e klasse, team 3 degradeerde naar 

de 3e klasse, team 4 handhaafde in de 4e klasse en team 5 werd kampioen en promoveerde naar de 5e klasse. 

Het mannenteam kan niet promoveren of degraderen.  

Aan de Voorjaarscompetitie 2016 hebben 2 mannenteams en 1 vrouwenteam deelgenomen. Hierin zijn geen 

kampioenstitels behaald.  

In de Najaarscompetitie 2016/2017 spelen 3 mix teams en 2 mannenteams. De invulling van die teams kende 

dit jaar wat verschuivingen door nieuwe spelers en het terugtrekken van team 4 en team 5 (te weinig inschrij-

vingen van dames). Helaas zijn er nu al veel straffen toegekend door blessures en onvoorziene omstandighe-

den. Ook is het aantal invalbeurten torenhoog. Hiermee wordt rekening gehouden met de indeling van volgend 

seizoen in de vorm van vollere teams. We gaan ook voor zover mogelijk het kampweekend buiten de speelwe-

ken plannen. 

Voor de voorjaarscompetitie 2017 zijn 3 mannenteams en 1 vrouwenteam ingeschreven. 

6.5 Macarécup & Team van het jaar 
De Macarécup van de Najaarscompetitie 2015/2016 is gewonnen door Patricia Spillenaar met een gemiddelde 

van 2,24. De Regeercup van de Voorjaarscompetitie 2016 is gewonnen door Laura de Haan met een gemiddel-

de van 2,09.  

 

De Macarécup geeft niet 100% de ‘beste’ spelers weer. Om de spelers in het zonnetje te zetten die met hun 

gewonnen partijen een groot aandeel hebben gehad in het resultaat van hun team in de competitie heb ik de 

prijs ‘Team van het Jaar’ in het leven geroepen. In dit team zitten de beste 3 heren en de beste 3 dames, op 

basis van persoonlijke score i.c.m. die score in verhouding tot het puntentotaal van hun team. Dit jaar vormen 

de volgende spelers het ‘Team van het Jaar’: Loeck Scholten, Mike van den Berge, Erwin van der Heul, Patricia 

Spillenaar, Annemarie Mobers en Aleta Kerklaan. 

  



6.6 Shuttles 
Dit jaar hebben team 1, 2, 3 en M1 in de competitie met veren shuttles gespeeld. De competitieshuttles wor-

den hergebruikt voor trainingen en vrijspelen. 

 

We zijn ook overgestapt naar een ander merk veren shuttles: Victor Champion Gold. De oude voorraad was net 

niet op en op basis van ervaringen in het verleden zijn er zo nauw mogelijk nieuwe shuttles ingekocht. Dit heeft 

geresulteerd in een positief resultaat op de begroting voor de post ‘Shuttles’ en is er tevens een aanzienlijk 

lager bedrag voor opgenomen in de begroting voor 2017. Ik wil bij deze de gebruikers van veren shuttles op-

roepen om vooral met vrijspelen en trainen niet te snel een nieuwe shuttle te pakken (en bij thuiswedstrijden 

geen kap –of reverse slagen te spelen ;)). Uiteraard houden wij de prijs/kwaliteitverhouding nauwlettend in de 

gaten en zullen altijd voor de meest optimale shuttle kiezen. 

6.7 Zaal 
Het bestuur heeft dit jaar flink haar best gedaan om de kosten te besparen op het gebied van accommodatie-

verhuur. Dit jaar is onze speelsleutel-aanvraag voor de volle 100% toegekend. Dit betekent dat er maximaal 3 

teams thuis speelden, waardoor er meer ruimte was om vrij te spelen. Het afhangen in Sporthal De Viergang 

gebeurde dit jaar weer beter dan vorig jaar, maar het afhangen was dit jaar wel stukken minder nodig. Ook is er 

weer een groep spelers van USSR bij ons te gast geweest gedurende acht weken wat ons extra geld heeft op-

gebracht, maar uiteraard ook een leuke verandering in het aanbod van tegenstanders! 

6.8 Extra werkzaamheden 
Ik heb een YouTube-kanaal gemaakt voor onze club. Hier staan minder filmpjes op dan dat wenselijk is. Bij deze 

een oproep aan ALLE leden: heb je een idee voor een leuk en interessant filmpje voor ons YouTube-kanaal? 

Neem dan contact op met Kim Kerklaan of ondergetekende. Op diverse internetsites staat beschreven wat de 

voorwaarden zijn voor een filmpje dat interessant is en goed bekeken wordt. De onderwerpen kunnen variëren 

van badminton-technische filmpjes tot humoristische filmpjes. 

6.9 Vooruitblik 2017 
In 2017 is mijn doel qua competitie om vollere teams te maken, zodat invalbeurten stukken minder nodig zijn.  

 

Er zijn dit jaar minder dames die zich voor de competitie hebben ingeschreven, waardoor de groep competitie-

spelers een stukje uitdunt. Deze dames zijn wel essentieel voor de competitie. Dit resulteerde dit jaar al in het 

op moeten zeggen van team 4 en team 5, wat de mogelijkheid voor doorstroming van de jeugd bemoeilijkt. Het 

doel dat hierbij past is dames werven/enthousiast maken voor de competitie. 

 

Suggesties voor het verbeteren van bovenstaande doelstellingen zijn meer dan welkom. Spreek ondergeteken-

de gerust aan! 

6.10 Aftreden 
Met pijn in het hart heb ik dit jaar besloten om te stoppen als bestuurslid van BC Pijnacker. Ondanks deze, voor 

mij persoonlijk, treurige beslissing kan ik terugkijken op een mooie tijd als bestuurslid.  

Dankzij mijn tijd in het bestuur ben ik een evenwichtiger mens geworden en heb ik veel geleerd. Ik wil bij deze 

alle bestuursleden van de afgelopen 10 jaar bedanken voor hun geduld met mij. In het bijzonder wil ik Antoine 

Kerklaan, Hans van der Goes en Wouter Hoogenraad noemen. In mijn ogen zijn dit echt mensen met verstand 

van zaken en weten zij goed met mensen om te gaan en rust en structuur te houden in een bestuur. Ik heb veel 

respect voor deze drie iconen van de club en wil ze bedanken voor het proberen (vaak met succes) om mij niet 

alleen rechtdoor, maar ook linksom of rechtsom te laten gaan en minder uit emotie te laten handelen.  

Als ik mezelf zou moeten omschrijven zou ik dat doen met de woorden: emotie, passie, daadkracht, doelge-

richt, koppig, creatief en enthousiast, wat eigenschappen zijn van een soms ietwat ongeleid projectiel, maar 



altijd met de beste bedoelingen voor de club. Ik heb alles graag gedaan en wens mijn opvolger veel plezier en 

succes toe. 

 

Peter Smit 

Wedstrijdsecretaris 

 



7 Financieel 
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) en de balans. Afgesloten wordt met de 

voorgestelde contributiebedragen voor 2017. 

7.1 Resultaat 2016 en begroting 2017 
In onderstaande tabel is de winst en verliesrekening voor het boekjaar 2016 en de begroting voor boekjaar 

2017 opgenomen. 

Tabel 2.  Verlies en winstrekening 2016 en begroting 2017  

Verlies & Winst             

  

 

Begroting 

 

Resultaat 

 

Begroting 

Inkomsten 

 

2016  

 

2016 

 

2017  

Advertenties 

 

0  
 

0  
 

0  

Contributies 

 

31.418  
 

33.277  
 

32.326  

Verkoop shirts 

 

0  
 

0  
 

1.275  

Rente 

 

185  
 

95  
 

90  

Sponsoring 

 

854  
 

1.480  
 

1.750  

Subsidie 

 

0  
 

0  
 

0  

  

 
  

  
 

  

Totaal inkomsten 

 

€ 32.457  
 

€ 34.853  
 

€ 35.441  

  

 
  

  
 

  

Uitgaven 

 
  

  
 

  

Bankkosten 

 

150  
 

154  
 

150  

Bestuurskosten 

 

480  
 

549  
 

500  

Bondskosten 

 

1.863  
 

1.697  
 

1.800  

Competitiekosten 

 

2.535  
 

2.222  
 

2.100  

Kosten junioren 

 

275  
 

409  
 

400  

Kosten senioren 

 

225  
 

0  
 

225  

Website 

 

250  
 

250  
 

250  

PR-kosten 

 

100  
 

73  
 

100  

Shirts 

 

0  
 

316  
 

1.525  

Shuttles 

 

2.300  
 

1.677  
 

1.900  

Toernooien 

 

0  
 

0  
 

0  

Training 

 

5.271  
 

5.273  
 

6.200  

Zaalhuur 

 

25.560  
 

24.583  
 

22.340  

  

 
  

  
 

  

Totaal uitgaven 

 

€ 39.008  
 

€ 37.204  
 

€ 37.490  

  

 
    

  

Resultaat   € -6.551   € -2.350   € -2.049 

 

Onder aan de streep is te zien dat we 2016 met een negatief resultaat afsluiten van € 2.350,- 

 

Aan de inkomstenzijde valt op: 

 Er is meer contributie binnen gekomen dan is begroot dankzij de maatregelen welke wij met zijn allen 

bereid zijn geweest te nemen bij de ALV van januari 2016. Begin 2016 hebben een aantal spelers van 

badmintonvereniging USSR een tijdje bij BCP gespeeld op maandagavond, deze spelers hebben geza-

menlijk € 315,- aan contributie afgedragen. 

 Mede dankzij het grote succes van de Grote Clubactie en onze trouwe sponsoren zijn er meer sponsor-

inkomsten dan begroot. 

 



De sponsoring bestond uit sponsoring van Zonwatt, Torica en SVR Loonbedrijf, diensten die DataWeb verleent 

voor het bouwen en onderhouden van de website, Sponsorkliks en de Grote Clubactie. Allen bedankt! 

 

Als we de grote lijnen aan de uitgavenzijde afzetten tegen de begroting behoeven de volgende posten toelich-

ting: 

 Shuttles: Er zijn dit jaar alleen verenshuttles (en geen nylonshuttles) ingekocht, waardoor deze post 

lager is uitgevallen dan is begroot. 

 Zaalhuur: Dankzij de maatregelen welke wij met zijn allen bereid zijn geweest te nemen bij de ALV 

2016 valt deze post lager ten opzichte van oorspronkelijk begroot en ten opzichte van wanneer we 

niet bereid zouden zijn geweest om minder zaal te gaan huren. 

 

Met ongewijzigd beleid en zonder grote veranderingen in tarieven, eindigt de BCP het boekjaar 2017 met een 

tekort van € 2.049,-. Dankzij de vele maatregelen welke wij als vereniging vorig jaar hebben genomen staan we 

er nu een stuk beter voor dan vorig jaar begroot. Desondanks blijft het belangrijk om in belang van de conti-

nuïteit van de vereniging de mogelijkheden te blijven zoeken om meer inkomsten te genereren. Eveneens is 

het bestuur van plan in aanloop naar het seizoen 2017/2018 naar het uitgavenoverzicht van de vereniging te 

gaan kijken, en acties te plannen waardoor het gat van inkomsten en uitgaven uiteindelijk nog kleiner zal wor-

den. 

  



7.2 Balans 
De balans van 31-12-2015 en 31-12-2016 is opgenomen in onderstaande tabel.  

Tabel 3. Balans 31-12-2015 en 31-12-2016 

Balans         

  

   

  

Activa 

 

31-12-2015 

 

31-12-2016 

Voorraad shuttles 

 

500  

 

500  

Te vorderen posten: 

   

  

Advertenties 

 

0  

 

0  

Leden 

 

1.232  

 

3.492  

Rente 

 

180  

 

85  

Sponsoring 

 

1.519  

 

689  

Saldo 

 

18.277  

 

16.444  

Kas 

 

10  

 

10  

Kruisposten 

 

0  

 

0  

  

   

  

Totaal 

 

€ 21.718  

 

€ 21.220  

  

   

  

Passiva 

   

  

Eigen vermogen 

 

10.717  

 

8.367  

  

   

  

Te betalen posten: 

   

  

Bankkosten 

 

36  

 

36  

Bondskosten 

 

0  

 

0  

Competitiekosten 

 

0  

 

670  

Kosten junioren 

 

0  

 

-1.023  

Kosten senioren 

 

0  

 

0  

Website 

 

0  

 

0  

Overig 

 

200  

 

340  

PR-kosten 

 

0  

 

0  

Shirts 

 

0  

 

0  

Shuttles 

 

0  

 

0  

Trainingen 

 

3.406  

 

3.170  

Zaalhuur 

 

7.359  

 

9.660  

  

   

  

Totaal   € 21.718    € 21.220  

 

Door een voorschot wat wij hebben betaald voor het badmintonkamp 2017 valt de post kosten junioren nega-

tief uit op 31-12-2016. 

 

Voorstel is het resultaat van 2016 af te boeken op het eigen vermogen (*besluit ALV).  



7.3 Contributievoorstel (*besluit ALV) 
 

In onderstaande tabel is het contributievoorstel opgenomen. 

Tabel 4. Contributies en toeslagen 

   
2016 2017 

Senioren  
 

€ 208,00  € 211,00  

Senior-student  
 

€ 164,00  € 167,00  

Junioren 
 

€ 155,00  € 158,00  

B-leden  
  

€ 104,00  € 105,50  

Competitietoeslag (voorjaar) € 52,00  € 10,00  

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

Competitietoeslag Recreanten  € 7,00  € 10,00  

Competitietoeslag Junioren € 15,00  € 15,00  

Trainingstoeslag Competitiespelers € 40,00  € 42,00  

Trainingstoeslag Recreanten € 45,00  €  42,00  

Shuttletoeslag veer 
 

€ 30,00  €  30,00  

Inschrijfgeld bij aanvang  € 5,00  € 5,00  

 

Hieronder volgt een toelichting op de wijzigingen die zijn doorgevoerd: 

 Op alle basiscontributies is verhoging van € 3,- doorgevoerd. Dit is de uitkomst van een stemming die 

is gehouden in de ALV van januari 2016. Door de stijging van de basiscontributie is een verhoging van 

de competitietoeslag junioren naar € 34,- voorkomen, wat nodig is om de competitiekosten te dekken 

met de competitietoeslagen (voor meer informatie zie het volgende punt).  

 In de ALV van 2011 is een stemming geweest hoe we als club met de nieuwe contributiesystematiek 

van Badminton Nederland om willen gaan. Besloten is deze stapsgewijs in drie jaar door te voeren. De 

kosten worden neergelegd zoals ze aan ons gerekend worden, wat wil zeggen dat de competitiekosten 

gedekt worden met de competitietoeslagen. In de ALV van 2016 is een aantal aanvullende stemmin-

gen geweest om de lasten voor het spelen van competitie niet te hoog te laten worden. Dit levert voor 

2017 de competitietoeslagen op zoals deze vermeld zijn in tabel 3. 

 In 2017 is voor het eerst een scheiding aangemaakt in de trainingstoeslag voor competitiespelers 

(woensdagtraining Aad van Zeijl) en recreantenspelers (maandagavond en woensdagavond Hans Ma-

caré). Dit is gedaan doordat er verschil in behoefte lijkt te zijn tussen competitiespelers en recreanten-

spelers met betrekking tot de hoeveelheid trainingen in een seizoen. Voor competitiespelers is het 

aantal trainingen in een seizoen naar 27 gegaan en voor recreanten is het aantal trainingen in een sei-

zoen naar 30 gegaan. Echter blijkt het in de praktijk moeilijk te zijn om exact te sturen op het aantal 

gegeven trainingen in een seizoen. Om deze reden wordt het voorstel gedaan om in 2017 deze trai-

ningstoeslagen voor deze twee groepen trainingen weer gelijk te trekken (€ 42,- voor beide groepen, 

beide 30 trainingen). 

Jasper Tanis 

Penningmeester 


