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1 Voorzitter 
De aftrap van 2017 met een brainstorm in de ALV heeft ons als bestuur veel waardevolle input opgeleverd. 

Daarmee is het bestuur aan de slag gegaan en heeft meerdere ideeën tot uitvoer gebracht (meedoen aan de 

Rabobank Fietstocht, de Santarun). 

1.1 Bestuur 
Kees is (na kort te zijn weggeweest) aangetreden als secretaris. Wil is aangetreden voor de recreanten.  Op vele 

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

voor! Zonder jullie heeft de club geen bestaansrecht! 

1.2 Trainers 
De zaterdagochtend wordt door Richard en Tim ingevuld, geholpen door Demi, Remco en Laura. Op maandag-

avond en woensdagavond geeft Hans Macare de seniorentraining. De juniorentraining wordt door Hans Ma-

care, Tatum Kouwenhoven en Kyra van der Heij gegeven. In augustus zijn we gestart met een koptraining voor 

de competitieve jeugdspelers, dit is enthousiast ontvangen!  

1.3 Sport Inspire 
Op 20 mei 2017 is voor de tweede maal Sport Inspire georganiseerd, met hulp van Mitchell van Team4Talent 

als trekker. Het was drukker bezocht dan de eerste keer in 2016 en we hebben er meerdere leden aan overge-

houden. 

1.4 Samenwerking 
Na Sport Inspire hebben gesprekken plaatsgevonden met Volleybal en Tafeltennis om de opties tot samenwer-

king te verkennen. Dit zal in 2018 nader worden uitgewerkt. 

1.5 Vooruitblik 2017 

In 2004 ben ik in het bestuur gekomen als penningmeester, de eerste jaren samen met Menno. Toen Hans mij 

in 2014 vroeg om zijn rol over te nemen en Jasper zich aanbood als uitstekende nieuwe penningmeester heb-

ben de leden mij de kans gegeven vanaf 2015 voorzitter van deze prachtige vereniging te mogen zijn. Na tien 

jaar penningmeester en drie jaar voorzitter vind ik het tijd om het stokje over te dragen!  

 

Ik heb mij altijd met veel plezier en energie ingezet voor de BCP en daar veel voor teruggekregen. Vanuit mijn 

mede bestuursleden, de leden en andere vrijwilligers. We mogen ons gelukkig prijzen met een (meer dan) vol-

tallig, enthousiast bestuur en een trouwe schare vrijwilligers om het werk te verdelen. 

 

De mooiste herinneringen aan mijn tijd in het bestuur heb ik aan de betrokkenheid van iedereen, waardoor de 

vergaderingen er regelmatig bevlogen aan toe gingen. Principiële discussies, op week-dagen soms tot na mid-

dernacht, altijd proberen tot de beste oplossing voor de leden  te komen en de mooiste oneliners. Ook heb ik 

altijd erg genoten van het jeugdkamp, het besturentoernooi, het kerstballentoernooi en de BBQ als jaarlijkse 

hoogtepunten. 

 

Het doet mij deugd te zien dat we voor de jeugd een zeer gemotiveerde groep vrijwilligers en trai-ners hebben, 

wat zijn vruchten afwerpt. De jeugd is onze basis. Ik verwacht dat dit de komende jaren zal leiden tot door-

stroom van jeugd naar de senioren! 

 

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de fantastische tijd in het bestuur!! We hebben een schitterende ver-

eniging! 

 

Wouter Hoogenraad 



2 Secretariaat 

2.1 Bestuurssamenstelling 
Voorzitter   Wouter Hoogenraad 

Secretaris    Kees van Breukelen 

Penningmeester   Jasper Tanis 

Wedstrijdsecretaris  vacature 

Jeugdcommissie   Jos Tettero 

Recreanten   Wil Kap 

Ledenwerving/PR  Kim Kerklaan 

Algemeen bestuurslid  Marc Wiese 

 

Het bestuur is in 2017 zeven maal bij elkaar gekomen. 

 

Leden (stand per 1 december 2017) 

Aantal nieuwe leden dit jaar 22 waarvan 8 senioren en 14 junioren. 

Opgezegd dit jaar 29 leden, waarvan 16 senioren en 13 junioren. 

Het aantal leden per 1 december 2107 is 130. Dit komt omdat we in 2017 niet met 136 maar met 137 leden zijn 

begonnen. 

Tabel 1. Ledenverloop 

 2013 2014 2015 2016 2017 

senioren 105 96 88 87 82 

junioren 60 58 45 49 48 

totaal 165 154 133 136 130 

 

 
 

Helaas moeten we constateren dat het ledenaantal gedaald is ten opzichte van het ledenaantal van vorig jaar. 

De daling vindt plaats bij de senioren en in de meeste gevallen hebben zij noodgedwongen moeten opzeggen 

door langdurige blessures of verhuizing, bij de oudere junioren is er sprake geweest van te weinig uitdaging, 

maar hier is de daling gecompenseerd door een toestroom van jonge leden. 
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2.2 Aanmeldingen nieuwe leden 2017 

Senioren: Maarten Bruijn, Sjoerd de Boer, Rudie Ekkelenkamp, Albert Ellinger, Laura de Groot, Frank Mostert, 

Loeck Scholten, Margo Voskamp (totaal: 8) 

 

Junioren: Cindy Chang, Alex Chang, Lynn van Dijk, Arwen Ellerbroek, Elena van Kuijk, Sjoerd Kuijper, Robbin van 

der Maarel, Shana Mahradjsing, Leon van Petegem, Ruben Postma, Rick Postma, Rick Smallegange, Zippora 

Winterman, Lars Zandbergen, (totaal 14) 

2.3 Opzeggingen lidmaatschap in 2017 
Senioren: Petra Batenburg, Michael Brehler, Maarten Bruijns, Gerda Ekema, Tosca Fuit van Beusekom, Leo de 

Haan, Laura de Haan, Anouska Lavieren, Mariet Lohman, Freek Lötters, Tim Rienstra, Ingeborg Rietveld, Berend 

Seegers, Roald Snijders, Marianne Tanis, Ivo Wilms, (totaal: 16) 

 

Junioren: Amber van den Berg, Norah den Boer, Demi Brehler, Chantal van den Bulk, Maudi van Est, Luna Heij-

dendael, Lumen Heijdendael, Mathilde van der Hoeven, Thom Jonkers, Alexander Oey, Mike Rolvink, Hanna 

Roosenbrand, Chanel Snijders (totaal: 13) 

2.4 Activiteiten en vooruitblik 2018 
Deze omvatten de normale administratieve afhandelingen die voor het bestuur noodzakelijk zijn, het notuleren 

van bestuursvergaderingen en ALV en het bijhouden van de ledenadministratie. Nieuw is onze aanmelding als 

partner van de Rotterdampas en de administratieve handelingen die hieruit voortvloeien. 

 

Kees van Breukelen 

Secretaris 



3 Recreanten 

3.1 Terugblik 2017 
In het bestuur  voor de recreanten is voor mij een grote uitdaging. Het is mijn doel om ook voor deze groep 

leden meer uitdagingen en samenhang met elkaar te bereiken. Er is in 2017 door 1 team meegespeeld in de 

najaarscompetitie. In de voorjaarscompetitie van 2018 gaan 2 teams mee doen. In die 2 teams doen recreanten 

van maandag, woensdag en donderdag mee. Ik vind dit extra leuk, omdat mensen elkaar zo beter leren kennen 

en daardoor ook gemakkelijker op een andere avond als hun “vaste” avond komen badmintonnen. In 2017 is er 

meegedaan aan het toernooi in Bleiswijk in november.  

3.2 Vooruitblik 2018 
Ik hoop dat we in 2018 met een gezellige club leden kunnen meedoen aan zowel het toernooi in Bleiswijk als 

het PIP toernooi in Berkel in mei. Door de recreanten meer bij de club te betrekken, hoop ik dat meer recrean-

ten het leuk blijven vinden om bij BCP te badmintonnen. Het is ook de bedoeling om te bekijken of het huidige 

aanbod van de training en de hoogte van de contributie aansluit bij de wensen van de recreanten.  Het uitein-

delijke doel van deze acties is om het verloop onder de recreanten te verkleinen. 

 

Wil Kap 

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.  

 

Het contract met FOODIAMO is verlengd. FOODIAMO is een webshop, die onder andere Italiaanse delicatessen 

aanbiedt, zoals pasta, olijfolie, kaas, zoetwaren en snacks. Het team achter FOODIAMO bestaat uit ons eigen 

clublid Peter Smit en zijn vader Jaco en tante Hilde.   

 

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

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 spelen er verschillende herenteams mee. 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 be-

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

 

Voor de Macarécup najaar eindigden in het Seizoen 2016/2017 Rick Zandbergen (gemiddelde van 2,63), Wou-

ter Hoogenraad (gemiddelde van 2,32) en Xander Kottelaar (gemiddelde van 2,06) 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. 

 

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 

We hebben dit jaar voor het eerst mee gedaan aan de Rabobank fietstocht. Dit gaan we zeker volgend jaar 

weer doen. Dit jaar hebben verschillende BCP-leden zich in het zweet gefietst en hebben daarmee 230 euro 

opgehaald voor de club.  

 

Zondag 17 december 2017 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. 

 

Ook hebben we op zondag 17 december mee gedaan aan de Rotary Santa run. Hierbij was de BCP gekozen als 

een van de goede doelen. We hebben hiermee 500 euro opgehaald voor de BCP. 

4.4 Nieuwsbrief 
De zesde 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 frequen-

tie van de nieuwsbrief is 6 nieuwsbrieven per jaar. 

 

http://www.macaresport.nl/


4.5 Jubilarissen 

Miranda Haupler en Rick Zandbergen zijn dit jaar allebei 25 jaar lid. Ze zijn in het zonnetje gezet tijdens het 

kerstballentoernooi. 

4.6 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. 

 

Albert Heijn sport actie 

Van 4 t/m 24 september is er bij de Albert Heijn de mogelijkheid geweest om te sparen voor gratis sportactivi-

teiten bij duizenden sportclubs in heel Nederland. Ook wij hebben hier aan meegedaan en er zijn verschillende 

mensen bij onze naar de trainingen gekomen en we hebben er ook enkele leden aan overgehouden. 

 

Sport Inspire 

Op 19 mei 2017 is er een tweede Sport Inspire georganiseerd en het was inspirerend. Er is door de drie veren-

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

laten maken met de badmintonsport. 

 

Grote clubactie 

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

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

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

 

€ 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. 

4.7 Vooruitblik naar 2018 
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.  

 

We gaan in 2018 zeker weer mee doen aan de Rabobank fietstocht en weer verschillende acties opzetten om 

leden te werven. 

 

Kim Kerklaan 

Bestuurslid PR Ledenwerving 

 

mailto:info@bcpijnacker.nl


5 Jeugd 

5.1 Jeugdcommissie algemeen 
De jeugdcommissie had voor 2017 een aantal speerpunten gedefinieerd ;  

1)  Werven van nieuwe jeugdleden 

2)  Groei van deelnemers aan jeugdcompetitie 

3)  Promotie van het spelen van toernooien. 

 

Het aantal jeugdleden over 2017 staat nu op 48.Dit is mooi aantal en zorgt ervoor dat de trainingsbanen bijna 

vol zitten. 

5.2 Trainingen 
De trainingen op de woensdag en zaterdag worden goed bezocht en de kinderen zijn zeer enthousiast. 

Voor de zaterdag trainingen hebben Richard en Tim de leiding en worden bijgestaan door Demi Brehler, Laura 

de Haan en Remco van der Lee. Deze assistent-trainers zijn eind vorig jaar begonnen en het concept loopt zeer 

goed. De drie “oud” leden geven op een leuke manier invulling aan de training en brengen met hun ervaring 

weer nieuwe spelvormen in. Deze worden erg gewaardeerd door de kinderen. 

 

De trainerssamenstelling op de woensdag is gewijzigd door het vertrek van Aad aan het einde van het seizoen. 

Hans zet zich nog steeds in als trainer voor de kleine/startende kinderen en voor de gevorderden. Daarnaast 

heeft Jasper zich enigszins teruggetrokken. 

Na het vertrek van Aad hebben we gezocht naar een vernieuwende opzet van de trainingen door jeugdige 

trainers aan te trekken en het opzetten van een “koptraining”. De nieuwe trainers Tatum Kouwenhoven en 

Kyra van der Heij zijn enthousiasten hebben veel ervaring in badminton en spelen op een hoog niveau. Beiden 

brengen samen met Hans nieuwe trainingsoefeningendie erg gewaardeerd worden door de kinderen. 

De koptraining begint ook goed te draaien. De kinderen die hiervoor geselecteerd zijn voor de kopgroep zijn 

enthousiast over de wijze van training en de nieuwe uitdaging die zij hiermee hebben gekregen.  

 

Sinterklaas training 

Ook dit jaar hebben wij de zaterdag voor de Sinterklaasviering een speciale Sint happening georganiseerd in de 

vorm van een TOS-toernooi. Als aankondiging op het TOS-toernooi hebben we een toepasselijk gedicht ge-

maakt wat is voorgelezen aan de kinderen door één van de trainers op de training de week ervoor. Daarnaast 

hebben we het gedicht geplaatst op de site van BCP, zodat alle kinderen geïnformeerd zijn over de Sint happe-

ning. Tijdens het TOS-toernooi kwamen Sinterklaas en zijn pieten een bezoek brengen aan de kinderen van 

BCP. Naast het uitdelen van wat lekkers, was er limonade, kreeg ieder kind een chocoladeletter en een badmin-

ton tip van de Sint. 

5.3 Deeldiploma’s 
Het tweede jaar op rij worden ook dit jaar weer de deeldiploma’s afgenomen. De organisatie wordt dit jaar 

door twee ouders Petra Mooring en Francis van Marrewijk. Wij als jeugdcommissie zijn zeer verheugd dat zij dit 

op zich willen nemen. De kinderen hebben ter voorbereiding op het deeldiploma examen tijdens de trainingen 

geoefend op verschillende technische vaardigheden en de theoretische kennis van de sport. 

 

De deeldiploma’s zijn 17 december afgenomen en het was weer een groot succes. De jeugdcommissie wil dit 

dan ook graag de komende jaren blijven voortzetten. 

  



5.4 Jeugdcompetitie 

De jeugdcompetitie voorjaar 2017 was een succes. Door de intensieve lobby hadden meer kinderen zich opge-

geven dan voor de competitie van 2016. 

 

De Jeugd- en Opstapcompetitie was in februari van start gegaan en 25 kinderen hadden zich hiervoor opgege-

ven. Hierdoor konden 5 teams geformeerd worden; 4voor de Jeugdcompetitie en één voor de opstap. 

De competitie is in het geheel succesvol verlopen. Voor veel teams waren er de nodige uitdagingen waardoor 

er leuke partijen zijn gespeeld. Een aantal teams zijn hoog geëindigd en een aantal iets lager. Als beloning heb-

ben wij aan het einde van het seizoen alle kinderen een oorkonde overhandigd waarop het resultaat van de 

competitie vermeld stond, plus als beloning een reep chocolade. Wat een leuke afsluiter was van het competi-

tie seizoen.  

 

Voor het nieuwe competitieseizoen is het inschrijven voor de competitie van start gegaan. Inmiddels hebben 

34 kinderen zich aangemeld voor het spelen van competitie in het voorjaar. Wat ons zeer verheugd is dat de 

jongste groep spelers ook erg enthousiast is om opstapcompetitie te gaan spelen. 

5.5 Toernooien 
Traditioneel zijn er weer 4 toernooien gespeeld. Het vriendjes/vriendinnetjes Toernooi, het Zilveren Shuttle 

Toernooi, de Jeugd Clubkampioenschappen en het ouder/ kind Toernooi. 

Vriendjes/ vriendinnetjes toernooi 

Op zaterdag 1 juli werd het seizoen afgesloten met het gezellige vriendjes/vriendinnetjes toernooi.  Veel jeugd-

leden hadden hun vriendje of vriendinnetje meegenomen naar de club om kennis te maken met de badmin-

tonsport of als badmintonner een leuk toernooi te spelen. Maar ook familieleden deden enthousiast mee. Dit 

leverde spannende en verassende wedstrijden op. Er deden maar liefst 21 teams mee die in 4 poules speelden. 

De poulewinnaars waren Patrick de Keijzer & Demi Brehler, Lucas en Ester Tettero, Nick Brehler & Michael 

Brehler en Luuk de Bruin & Anne Roos. Na het vriendjes/vriendinnetjes toernooi werden de kinderen in het 

zonnetje gezet die aan de competitie hadden meegedaan. Tenslotte werd met enkele warme woorden afscheid 

genomen van de trainer Aad van Zeyl die ons ging verlaten. 

ZilverenShuttleToernooi 

Op zaterdag 30 september was het jaarlijkse zilveren shuttle toernooi. Een toernooi dat samen wordt georgani-

seerd door 6 verenigingen uit de regio (BC Delft, Swety Day, BC Pijnacker, DEO Nootdorp, BBV PIP Berkel en BC 

Schipluiden). Deze keer werd het zilveren shuttle toernooi gehouden bij BBV PIP in Berkel en Rodenrijs. In to-

taal deden er 125 kinderen mee waarvan 14 jongens en meisjes van BC Pijnacker. Het was een gezellig toernooi 

en de wedstrijden waren van hoog niveau. Lucas Tettero en Tim Meulstee (beide 1e in hun poule) en Xander 

Kattestaart (2e in zijn poule) wonnen een zilveren shuttle. 

Clubkampioenschappen 

Op zondag 19 november vonden de jaarlijkse clubkampioenschappen voor de jeugd plaats.Dit jaar deden 25 

jeugdspelers mee aan het toernooi. Daarnaast waren veel ouders en belangstellenden van de partij om mee te 

helpen en aan te moedigen. Helaas moesten de poules aan het begin van het toernooi worden gewijzigd omdat 

een aantal jongens en meisjes zonder bericht verstek lieten gaan. Dat is jammer want het levert veel stress op 

aan het begin van het toernooi zowel bij de toernooicommissie als bij de deelnemers. Er werd uiteindelijk in 

drie jongenspoules, twee meisjespoules en een mixpoule gespeeld. Het was een gezellige en ook spannende 

strijd. De winnaars van de poules namen een beker mee naar huis en de tweede plaatsen kregen een mooie 

medaille.  

 



De vele partijen eindigde met een jongens en meisjesfinale waar op het scherpst van de snede werd gestreden. 

De finalewinnaars mogen zich een jaar lang Clubkampioen noemen met bijbehorende wisselbeker. De club-

kampioen bij de meisjes is geworden Meike de Kraa en bij de jongens Cas van den Biggelaar. 

Ouder/ Kind toernooi 

Op zaterdag 9 december werd het traditionele ouder/kind toernooi gehouden. Er deden maar liefst 24 teams 

mee die in 4 poules speelden. Het toernooi was in een gezellige sfeer verlopen. Naast ouders deden er ook 

broers, zussen, vriendjes en vriendinnetjes als teamgenoot mee.  De poulewinnaars waren Lucas en Ester Tet-

tero, Nick en Demi Brehler, Luke de Konink en Damjan Sitaram, Lars Zandbergen en Sandra van der Hooven. 

Gefeliciteerd! Tijdens het Ouder/Kind toernooi werden ook de kinderen in het zonnetje gezet die veel loten 

hadden verkocht voor de Grote Club Actie waarbij Nick Brehler de meeste loten had verkocht.Nick en alle an-

dere kinderen hartelijk dank hiervoor! 

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 jou 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 
22 t/m 24 September gingen 18 kinderen en 11 kampleiders op kamp in Kamphuis De Blokken in Baarle-

Nassau. Dit jaar was het thema ‘overleven in de natuur’. De kampcommissie onder leiding van Danielle van 

Lochem zorgde voor een avontuurlijk en vooral leuk programma, met vele activiteiten in het bos, een dropping 

(met begeleiding) en een bonte avond. Het weer was fantastisch met zomerse temperaturen en iedereen vond 

het een geslaagd kamp en dank gaat uit naar de kampcommissie die de kinderen een onvergetelijk weekeinde 

hebben bezorgd. 

5.7 Grote Clubactie en RABO bank fietstocht 
Vanuit de jeugd is ook enthousiast meegedaan met de Rabobank fietstocht en de Grote clubactie. Er is genoeg 

geld opgehaald om de scoreborden te kopen. De Rabobank fietstocht heeft €230,-- opgebracht. De netto-

opbrengst van de Grote Clubactie is € 700,--. Bij de Grote Clubactie is het wel moeilijk om alle jeugdleden voor 

de actie te interesseren. Voornamelijk de jeugd met de basisschoolleeftijd heeft hard meegedaan. Van de ou-

dere jeugd zijn er maar heel weinig boekjes teruggekomen. We gaan evalueren hoe wij dit beter kunnen krij-

gen. 

5.8 Werving 
De jeugdcommissie heeft zich weer ingezet om nieuwe kinderen te werven en wij zijn hierin geslaagd. Naast de 

flyer actie bij diverse basisscholen hebben wij het idee dat ook de sfeer op de club met leuke trainingen weer 

nieuwe kinderen heeft aangetrokken. Hiermee hebben we weer aardig wat nieuwe jeugdleden mogen verwel-

komen. 

5.9 Vooruitblik 2017 
Voor 2018 gaat de Jeugdcommissie zich voor de volgende speerpunten inzetten: 

1) Werven van nieuwe jeugdleden. 

2) Verdere groei van deelnemers aan jeugdcompetitie. 

3) Verder optimaliseren van trainingen. 

 



Dit gaan wij bereiken door o.a. de Juni badminton maand te organiseren, het vriend/vriendinnetjes toernooi, 

promotie te maken voor het spelen van competitie en regelmatige evaluatie van de trainingen en bijsturen. 

Daarnaast houden wij ons voor 2018 tevens bezig met o.a. geven van informatie over diverse externe toer-

nooien, organiseren van diverse toernooien (Kind/ouder toernooi, vriend/vriendinnetjes toernooi, externe 

toernooien), verder bouwen aan de jeugd met de trainers, het organiseren van leuke activiteiten zoals deeldi-

ploma’s en kamp en het binnenhalen van gelden voor de vereniging. Hierbij valt te denken van de Grote Club-

actie. 

 

Jos Tettero, Bertine Brehler, Arold vd Biggelaar 

De Jeugdcommissie 

 



6 Wedstrijdsecretariaat 

6.1 Toernooien 
De jaarlijkse clubkampioenschappen single bij de senioren hebben geleid tot de overname van de macht door 

een nieuwe generatie: Loeck Scholten en Anouska Lavieren hebben gewonnen! 

 

Bij de Dubbel clubkampioenschappen werd de 1e prijs dames gewonnen door Aleta kerklaan, bij de heren wa-

ren Peter Smit en Martijn de Ruiter de sterksten. In de gemengd dubbel ging het eremetaal naar Frank van 

Schie en Anouska Lavieren. 

6.2 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. 

6.3 Verloop Competitie 
In de volgende tabel is opgenomen welke teams van BCP hebben deelgenomen aan de competitie. 

Tabel 2. Competitieteams 

Competitie Team Klasse Uitslag Resultaat 

Najaar 2016 Pijnacker, BC 1 Hoofdklasse 7e Handhaving 

Pijnacker, BC 2 2 5e Handhaving 

Pijnacker, BC 3 3 8e Degradatie 

Pijnacker, BC M1 B 2e nvt 

Pijnacker, BC M2 C 3e nvt 

Voorjaar 2017 Pijnacker, BC M1 A 4e nvt 

Pijnacker, BC M2 B 1e nvt 

Pijnacker, BC M3 C 1e nvt 

Pijnacker, BC V1 A 4e nvt 

Najaar 2017 Pijnacker, BC 1 1   

Pijnacker, BC 2 4   

Pijnacker, BC M1 B   

 

Voor de voorjaarscompetitie 2018 zijn 2 mannenteams en 1 vrouwenteam ingeschreven. 

6.4 Vooruitblik 2017 
Het bestuur is op zoek naar een nieuwe wedstrijdsecretaris. Totdat die is gevonden zal Wouter de competitie 

organiseren. De interne toernooien worden door William Koole georganiseerd. 

 

Wouter Hoogenraad 

a.i. 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), de begroting voor 2018 en de balans. 

Afgesloten wordt met de voorgestelde contributiebedragen voor 2018. 

7.1 Resultaat 2017 en begroting 2018 
In onderstaande tabel is de winst en verliesrekening voor het boekjaar 2017 en de begroting voor boekjaar 

2018 opgenomen.  

Tabel 3. Verlies en winstrekening 2017 en begroting 2018 

Verlies & Winst             

  

 

Begroting 

 

Resultaat 

 

Begroting 

Inkomsten 

 

2017  

 

2017 

 

2018  

Sponsoring 

 

1.750  
 

1.271  
 

350  

Contributies 

 

32.326  
 

32.200  
 

31.150  

Verkoop shirts 

 

1.275  
 

1.955  
 

0  

Rente 

 

90  
 

16  
 

25  

Acties 

 

0  
 

934  
 

1.200  

Subsidie 

 

0  
 

0  
 

0  

  

 
  

  
 

  

Totaal inkomsten 

 

€ 35.441  
 

€ 36.376  
 

€ 32.725  

  

 
  

  
 

  

Uitgaven 

 
  

  
 

  

Bankkosten 

 

150  
 

171  
 

160  

Bestuurskosten 

 

500  
 

631  
 

550  

Bondskosten 

 

1.800  
 

1.983  
 

1.764  

Competitiekosten 

 

2.100  
 

1.844  
 

1.992  

Kosten junioren 

 

400  
 

787  
 

675  

Kosten senioren 

 

225  
 

-16  
 

275  

Website 

 

250  
 

250  
 

250  

PR-kosten 

 

100  
 

8  
 

100  

Shirts 

 

1.525  
 

2.124  
 

0  

Shuttles 

 

1.900  
 

2.141  
 

2.000  

Toernooien 

 

0  
 

0  
 

0  

Training 

 

6.200  
 

5.195  
 

4.970  

Zaalhuur 

 

22.340  
 

21.983  
 

21.757  

  

 
  

  
 

  

Totaal uitgaven 

 

€ 37.490  
 

€ 37.100  
 

€ 34.493  

  

 
    

  

Resultaat   € -2.049   € -724   € -1.768 

 

Ten opzichte van voorgaand jaar is er één wijziging aangebracht in de verlies en winstrekening 2017 en de be-

groting voor 2018. Waar voorheen acties om geld op te halen (zoals de Grote Club Actie) en sponsorinkomsten 

samen vielen onder de post ‘Sponsoring’ wordt deze nu uitgesplitst in een post ‘Sponsoring’ waarin de sponsor-

inkomsten vallen en een post ‘Acties’ waarin acties om geld op te halen vallen. 

 

Onder aan de streep is te zien dat we 2017 met een negatief resultaat afsluiten van € 724,-. 

 

Aan de inkomstenzijde zijn er geen noemenswaardige zaken die opvallen. 

 



De sponsoring bestond uit sponsoring van Zonwatt, Foodiamo, diensten die DataWeb verleent voor het bou-

wen en onderhouden van de website en Sponsorkliks. Allen bedankt! 

De wervingsacties bestonden uit de Grote Club Actie en de Rabobank Sponsorfietstocht. Grote dank aan de 

leden die zich hebben ingezet bij deze acties! 

 

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

ting: 

 De Bondskosten vallen hoger uit door het aanmelden van meer nieuwe leden dan begroot. 

 De Competitiekosten vallen lager uit door het aanmelden van minder senioren competitieteams dan 
begroot. 

 De Kosten Junioren vallen hoger uit dan begroot, wat met name komt door de relatief dure kampac-
commodatie voor het jeugdkamp dit jaar. 

 Er zijn meer shuttles ingekocht dan begroot. 

 De trainingskosten vallen lager uit dan begroot dankzij een trainerswijziging in de zomerstop. 

 Doordat we kritisch kijken naar onze zaalhuur valt deze lager uit dan begroot. 
 

Verder valt op dat er meer shirts zijn verkocht dan begroot. Dit is zowel terug te zien in de inkoop van shirts en 

in de verkoop van shirts. Dankzij onze sponsor Zonwatt houden we als vereniging iets over aan de verkoop van 

shirts. 

 

In de begroting valt op: 

 Onder de acties vallen de Santarun, de Rabobank Fietstocht, en de Grote Club Actie. 

 Op het moment hebben wij één lopend sponsorcontract met Foodiamo. Ook verleent DataWeb nog 
diensten voor onze website. 

 Door een daling in het ledenaantal zijn de contributies lager dan vorig jaar. Hierdoor vallen ook de 
bondskosten lager uit. 

 Van het geld dat opgehaald is met de Grote Club Actie zijn we van plan telborden in te kopen. Hier-
door valt zowel de post Kosten Junioren als Kosten Senioren iets hoger uit. 

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

Tot slot willen we noemen dat de club meedoet in het Jeugdsportfonds. Dit fonds betaalt de contributie voor 

jeugdleden waarvan de ouders om uiteenlopende redenen niet zelf de contributie kunnen voldoen. Hiervoor 

moet het Jeugdsportfonds een aanvraag om de contributie te betalen goedkeuren. Voor meer informatie zie de 

website van het Jeugdsportfonds: https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/zuid-holland/.  

 

 

  

https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/zuid-holland/


7.2 Balans 

De balans van 31-12-2016 en 31-12-2017 is opgenomen in de volgende tabel.  

Tabel 4.  Balans  

Balans         

  

   

  

Activa 

 

31-12-2016 

 

31-12-2017 

Voorraad shuttles 

 

500  

 

500  

Te vorderen posten: 

   

  

Acties 

 

689  

 

700  

Shirts 

 

0  

 

75  

Leden 

 

3.492  

 

2.399  

Rente 

 

85  

 

20  

Sponsoring 

 

0 

 

0  

Saldo 

 

16.444  

 

11.662  

Kas 

 

10  

 

10  

Kruisposten 

 

0  

 

0  

  

   

  

Totaal 

 

€ 21.220  

 

€ 15.366  

  

   

  

Passiva 

   

  

Eigen vermogen 

 

8.367  

 

7.643  

  

   

  

Te betalen posten: 

   

  

Bankkosten 

 

36  

 

40  

Bondskosten 

 

0  

 

0  

Competitiekosten 

 

670  

 

0  

Kosten junioren 

 

-1.023  

 

0  

Kosten senioren 

 

0  

 

0  

Website 

 

0  

 

0  

Overig 

 

340  

 

340  

PR-kosten 

 

0  

 

0  

Shirts 

 

0  

 

0  

Shuttles 

 

0  

 

0  

Trainingen 

 

3.170  

 

1.060  

Zaalhuur 

 

9.660  

 

6.283  

  

   

  

Totaal   € 21.220    15.366  

 

Voorstel is het resultaat van 2017 af te boeken op het eigen vermogen. 

  



7.3 Contributievoorstel (*besluit ALV) 

Tabel 5. Contributies en toeslagen 

   
2017 2018 

Senioren  
 

€ 211,00  € 215,00  

Senior-student  
 

€ 167,00  € 170,00  

Junioren 
 

€ 158,00  € 161,00  

B-leden  
  

€ 105,50  € 107,50  

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

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

Competitietoeslag Recreanten  € 10,00  € 10,00  

Competitietoeslag Junioren € 15,00  € 20,00  

Trainingstoeslag  € 42,00  € 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: 

 Alle basiscontributies zijn aangepast met +1,6% en afgerond op gehele bedragen. De contributie voor 
een B-lidmaatschap is de helft van de contributie voor een Seniorenlid. De stijging is conform de stij-
ging van de tarieven voor de zaalhuur welke gerekend wordt door de gemeente Pijnacker-Nootdorp. 

 

Jasper Tanis 

Penningmeester 


