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Voorwoord van de voorzitter   

50 jaar BCV!   

Het kan je als lid van BCV natuurlijk niet ontgaan zijn dat 

Badmintonclub Voorburg in 2018 50 jaar bestaat! Er zijn door de 

lustrumcommissie al een aantal leuke activiteiten georganiseerd en 

er komen zeker nog een paar hoogtepunten aan. Ik heb het al eerder 

aangehaald, maar 50 jaar BCV is echt iets om trots op te zijn. Voor 

veel mensen al vele jaren de vereniging waar sportiviteit en 

gezelligheid hand in hand gaan.  

Gelukkig zijn we ook het afgelopen jaar weer in staat geweest om de club gezond te laten draaien. 

We hebben onder aan de streep mooie financiële cijfers en ook het ledental blijft goed op peil. 

Daarbij is de jeugdcommissie ook weer op volle kracht met ongetwijfeld effect op het enthousiasme 

van de jeugd en het jeugdledenaantal.  Enige zorgenpuntje blijft de Technische Commissie. Deze 

commissie is helaas nog niet aangevuld. Tom, Jane, Nienke en Harold hebben naar aanleiding van de 

vorige ALV met elkaar gezeten om een nieuw plan voor de commissies te bedenken. Met de 

bestuursvergaderingen en een extra brainstormsessie heeft het bestuur hier invulling aan proberen 

te geven. Daarover op de ALV meer. Vanaf deze plek nogmaals dank voor deze input. 

De laatste alinea van dit voorwoord gaat over Lydeke. Helaas heeft zij ons te kennen gegeven tijdens 

de komende ALV te stoppen als bestuurslid bij BCV. Lydeke en ik zijn vanaf het begin betrokken 

geweest bij het maken van de bestuursplannen van BCV. Hele weekenden naar Knokke of de heide in 

Brunssum. Vele extra dagen, avonden en sessies om kennis op te doen en BCV verder te helpen. 

Talloze gezellige bestuursvergaderingen, mooie gedichten voor aftredende bestuurders en heerlijke 

etentjes. Het enige dat nooit echt van de grond is gekomen is het BCV-lied. Maar als zij straks meer 

tijd heeft dan gaat dat ongetwijfeld goed komen!  Uiteraard gaat het bestuur nog op een passende 

wijze afscheid nemen. Maar in ieder geval van mij, en de rest van de club, super-super-super veel 

dank voor je tomeloze inzet de afgelopen jaren!  

Tot de ALV op donderdag 19 april. 

Gert Scholtes 

Voorzitter Badmintonclub Voorburg 
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Agenda  algemene ledenvergadering BCV 19 april 2018 
 

Donderdag  19 april 2018,  aanvang 20.00 uur 

in Sportcentrum Forum Kwadraat (vergaderzaal 1e verdieping), de Vliegerlaan 2-4, 2273 BV Voorburg 

1. Welkom! 

Mededelingen 

Waar gaan we het in deze bijeenkomst over hebben? (vaststellen agenda) 

 

2. Verslag van de vorige keer: ALV 20 april 2017    bijlage 

 

3. Terugblik en vooruitblik door de voorzitter, in gesprek met de leden 

Uitvoering meerjarenplan 2016-2019  
Jaarverslagen over 2017 van commissies en secretariaat   bijlagen  

plannen voor het lustrumjaar 2018 ( BCV 50 jaar)  

 

4. Het financiële plaatje over 2017  

a. Jaarverslag van de penningmeester: toelichting op inkomsten, uitgaven, balans      bijlage 

b. Wat vindt de kascontrolecommissie ervan? 

c. Verkiezing 1 nieuw lid kascontrolecommissie 

d. Verzoek aan de leden om het financiële beheer over 2017 goed te keuren. 

 

5. Begroting 2018 (en 2019)   bijlage  

 

6. Samenstelling bestuur  

- De bestuurstermijnen van Paul Mezenberg (penningmeester) en Amandine Brandsma 

(algemeen bestuurslid) lopen in april af. Zij zijn herkiesbaar voor een nieuwe bestuurstermijn 

van 3 jaar.  

- Lydeke Roos treedt in haar tweede bestuurstermijn tussentijds af als bestuurslid 

pr/communicatie. Daarnaast staan er vacatures open voor de bestuursfuncties JC en TC. 

Kandidaten voor de bestuursfuncties pr/communicatie, JC en TC kunnen zich voor de 

vergadering melden bij het bestuur: in de zaal of per mail via 

voorzitter@badmintonvoorburg.nl.  
           

7. Wie wil nog iets vragen of zeggen? 

 

 

8. Afronding 
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Notulen algemene ledenvergadering BCV op 20 april 2017 
 

Badmintonclub Voorburg               Algemene Ledenvergadering 20 april 2017 

in Sportcentrum Forum Kwadraat te Voorburg 
 
Aanwezig: 
Harold de Wit, Sanne de Groot, Jane Wijbers, Tom Koomen, Nienke van de Velde, Matti Kabos, Hans 
van Beem, Albert van Ruyven, Helma Klompenhouwer, Ton van Empelen, Winny Severien, Peer van 
Etten, Annette Wiegmans, Kris Vreeburg, Bart Pacqué, Eveline Everink 
en voltallig bestuur: 
Paul Mezenberg, Gert Scholtes (voorzitter), Lydeke Roos, Amandine Brandsma, Saskia Marseille 
(verslag). 
Afwezig met bericht: 
Scott Berendrecht, Marion Jetten, Bart Visser, Dirk Ipenburg, Jeramy van Menxel, Marloes Nijs, Agnes 
Roos, Thomas Kluitenburg, Michael van Leeuwen 

 
 
1.Gert opent de vergadering kort na 20 uur en heet iedereen welkom. 
Alle punten op de toegezonden agenda komen aan bod, maar in een wat andere volgorde. 
 
2. Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de ALV van 21 april 2016; deze worden zonder 
wijzigingen vastgesteld. De jaarverslagen van de commissies geven evenmin aanleiding tot 
opmerkingen. 
 
3. Financiën 2016 
a) De penningmeester licht de staat van baten en lasten en de balans 2016 toe. De vereniging 
sluit 2016 af met een kleine plus. Dat is o.a. te danken aan een positief saldo van het open 
toernooi en zuinigheid met uitgaven. Zo hebben we steeds goed gekeken of de zaal niet te 
lang werd gehuurd. 
b) Op de balans is de post debiteuren helaas hoger, na een verbetering in 2015. Albert vraagt 
naar de achtergrond; zijn het bijv. steeds dezelfde mensen? De penningmeester vertelt dat dit 
wisselt en dat er ook iemand is met wie geen contact te leggen is. Wel is inmiddels (in januari 
en februari 2017) alsnog wat achterstallige contributie binnengehaald. 
c) Sanne de Groot geeft een toelichting bij de schriftelijke verklaring van de 
kascontrolecommissie. De commissie adviseert de ALV om de jaarstukken goed te keuren. 
d) De ALV neemt deze goedkeuring met algemene stemmen over. De voorzitter stelt vast dat de 
ALV décharge verleent voor het financieel beheer in 2016. 
e) Sanne de Groot verlaat de commissie, Harold de Wit blijft aan en de ALV benoemt Albert van 
Ruyven als nieuw lid. 
 
4.Samenstelling bestuur 
Saskia Marseille heeft zich niet herkiesbaar gesteld als secretaris. Gert luidt haar uit en overhandigt 
haar bloemen als dank van de vereniging. Voor de vacature die ontstaat in het bestuur heeft alleen 
Matti Kabos zich gemeld. Het bestuur draagt hem voor als secretaris en de ALV stemt massaal in met 
zijn benoeming. 
 
5. Terugblik en vooruitblik door de voorzitter 
Aan de hand van enkele sheets bespreekt de voorzitter de bezetting van de commissies en bedankt 
hen en andere leden die het afgelopen jaar op allerlei manieren hun steentje hebben bijgedragen 
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binnen de vereniging. Wat daarbij aan de orde komt: 
a) Een TC is er in feite niet meer, immers Gert is het enig overgebleven lid. Hij vindt dat geen 
goede combinatie met het voorzitterschap. Gelukkig hebben anderen belangrijke taken 
opgepakt, bijv. als competitiecontactpersoon en bij de organisatie van de 
clubkampioenschappen en het open toernooi in het paasweekend. Over dat toernooi wordt 
nog even nagepraat. Sportief en financieel was het een succes. Volgend jaar zouden er weer 
wat meer activiteiten naast de badmintonwedstrijden mogen zijn. Jane voelt er wel voor om bij 
te dragen aan de aankleding van het toernooi. 
b) Over de JC zegt Gert dat er nieuw elan nodig is. Jane herinnert aan het idee om de JC en de 
TC samen te voegen. Harold oppert dat er behoefte is aan een meer ervaren en/of ouder lid 
om de kar te gaan trekken. 
 
Ontwikkelingen Badminton Nederland: de bond werkt aan een nieuwe competitieopzet. 
Gert heeft zich verkiesbaar gesteld als afgevaardigde van Regio Zuid-West in de bondsraad; hij wil 
zich inzetten voor de breedtesport. 
In de afgelopen winter leidde de onvrede bij gebruikers over de accommodatie en de communicatie 
met de managers van Sportfondsen (de uitbater) tot tussenkomst van de gemeente. Gert heeft zich 
met twee andere sportverenigingen sterk gemaakt voor verbeteringen op beide punten. 
 
Van ons klachtenmeldpunt wordt nauwelijks gebruikgemaakt. In de vergadering blijkt dat er 
misverstand is voor welke klachten het mailadres bedoeld is: niet over BCV of het bestuur, maar over 
de accommodatie. De PR-commissie zal zorgen voor informatie aan de leden hierover. 
 
Bij een bijeenkomst van de sportacademie (NOC-NSF) en in contacten met afdeling Sport en Welzijn 
van de gemeente hebben Lydeke en Gert ideeën opgedaan voor besturen nieuwe stijl en het 
betrekken van jongeren daarbij. Alleen al de term "commissie" kan mensen afschrikken om mee te 
doen. 
Maar werkt het wel als afzonderlijk opererende leden losse taken uitvoeren? In de discussie die 
ontstaat wordt als nadeel genoemd dat de visie en samenhang verdwijnt. En een 
samenwerkingsverband heeft het voordeel dat mensen met elkaar meedenken; dat lever betere 
ideeën op. En iemand die "tegendenkt" kan in het bestuur een nuttige rol vervullen door vaste 
werkwijzen ter discussie te stellen. 
 
Vorig jaar is vanuit TC een voorstel gekomen om de TC en de JC samen te voegen. Tijdens de ALV 
noemen ook andere deze optie. De gedachte is om het organiseren van jeugdcompetitie en -training 
bij één (technische) commissie o.i.d. onder te brengen. De gezellige activiteiten voor de jeugd 
kunnen 
dan door anderen, die vooral daar plezier in hebben, worden verzorgd, bijv. in samenwerking met 
AC. 
De vraag komt op waarom het bestuur daar niets mee heeft gedaan. Het is aanleiding geweest om 
niet meer in TC te willen meedraaien. 
Toelichting vanuit bestuur is dat de suggestie wel is besproken en verkend, maar dat het plan toen 
niet is doorgezet omdat het niet van de grond kwam. Het bestuur erkent dat het de initiatiefnemers 
daarvan (beter) op de hoogte had moeten houden. 
De voorzitter geeft ook aan dat het moeilijk is om een nieuwe structuur voor TC/JC op te zetten naast 
andere bestuurstaken. Hij vraagt of er leden zijn die hieraan willen meewerken. Harold, Tom, Jane en 
Nienke melden zich aan. Eerste stap: een inventarisatie maken van wat er aan acties en klussen is, af 
te ronden vóór de zomer. Vervolg: daar mensen bij zoeken. 
Bottleneck bij het samenstellen van een groep mensen voor de technische zaken: de teamindeling. 
Dit 
wordt gezien als een onaantrekkelijke taak, want deze is nauwelijks uitvoerbaar zonder dat er leden 
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ontevreden zijn. 
Dilemma's: 
Toegeven als mensen dreigen met opstappen omdat indeling niet naar de zin is? 
Kunnen leden die als senior binnen komen voldoende doorstromen naar hogere teams? 
Wil je mensen de kans geven om te groeien in een hoger team, met het risico dat ze het gewenste 
niveau niet snel genoeg bereiken? Ook voor jeugdspelers. 
Suggesties uit de discussie: 
Aansluiten bij de uitgangspunten uit ons meerjarenplan (zoals: we zijn geen topsportvereniging); leg 
de klus bij de leden zelf en laat ze er samen uitkomen. 
Neem doordachte beslissingen op deugdelijke gronden zodat de gemaakte keus te verkopen, of 
minstens uit te leggen is bij weerstand; en neem de betrokkenen mee in beslissingen, zeker bij 
teleurstellend bericht. 
Maak duidelijk wie binnen de vereniging de knoop doorhakt (bijv. het bestuur, of de TC namens het 
bestuur; leden verplichten zich om zo'n beslissing te accepteren). 
Sanne de Groot wil wel bijdragen aan het samenstellen van teams. 
 
Voor de jeugd is belangrijk: 
Begeleiding en motiveren. Dat staat of valt (in de huidige organisatie) met een goede JC, aldus de 
voorzitter. Maar zoals in de vorige ALV genoemd kan ondersteuning ook door ander leden worden 
geleverd. Dat is nog onvoldoende van de grond gekomen. Een van de andere doelen is wel gehaald, 
namelijk de doorstroming van (zeven) jeugdleden naar seniorenteams. 
 
6. Begroting 2018 
Paul Mezenberg licht de begroting toe. Wat de contributie betreft, is het voorstel om de tarieven in 
2018 niet te wijzigen. Voor deelname aan bijzondere activiteiten in het kader van het lustrum kan 
een financiële bijdrage van de leden worden gevraagd. De ALV gaat akkoord met de begroting en het 
voorstel inzake de tarieven. 
 
7. Wie wil nog iets vragen of zeggen? 
Ton vraagt naar de nieuwe netten; een aanschaf door de vereniging? Het bestuur vertelt dat netten 
e.d. horen tot de inventaris van de accommodatie die we huren. 
Annette zegt dat ze te zijner tijd wel iets wil doen in de JC. Fijn! 
Winny ziet de notulen van deze ALV graag in mei of juni tegemoet. Ook dit jaar gaat het bestuur 
daarvoor zorgen. 
Hans komt nog even terug op de discussie hiervóór; is het werkelijk zo moeilijk om van jeugd naar 
senioren over te stappen? Knoop een praatje aan en vraag een jeugdlid een potje mee te spelen in 
het half uur tussen jeugdtraining en seniorenavond. 
Jane merkt op dat het wisselen van trainingsgroepen op maandag onhandig is gegaan. Ook andere 
leden vinden dat de communicatie daarover niet goed is geweest. Het bestuur reageert dat voor 
volgend jaar het plan hetzelfde is, maar dat is nu ruim vooraf bekend. Het is niet goed mogelijk een 
halve trainingsbijdrage te rekenen wanneer vroege of late tijdstip minder goed uitkomt. 
 
8. Afsluiting 
Tegen 22.00 uur rondt de voorzitter de vergadering af en nodigt hij iedereen uit voor een hapje en 
drankje bij de bar. 
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Jaarverslagen 2017 

Jeugdcommissie 
Het jaar 2017 begon met de commissieleden Sanne van Veldhoven, Lina van der Loo, Job Dullaart en 
Thomas Kluitenburg. Helaas hebben wij van Thomas afscheid moeten nemen. Gelukkig hebben wij 
versterking gekregen in de vorm van Lisa van den Bosch, Annette Wiegmans en als nieuwe voorzitter 
Harold de Wit. 
 
Clubkampioenschappen 
Dit jaar waren er weer fanatieke jeugdleden die keihard hebben gestreden voor die gewilde bekers 
en de titel ‘Clubkampioen’. De spelers hebben hard gestreden met vele spannende partijen en mooie 
uitslagen. Er werd behoorlijk wat gewonnen maar wat vooral leuk was om te zien is dat iedereen 
heel sportief speelde en met heel veel plezier.  
 
Jeugdcompetitie 
Dit seizoen deden er namens BCV vier jeugdteams en twee opstapteams mee aan de competitie. Er 
werd bij elke wedstrijd hard gestreden om te winnen. Bij het ene team ging het wat beter dan bij het 
andere, maar vast staat dat iedereen veel geleerd heeft bij het spelen van de wedstrijden. De teams 
hebben allemaal behoorlijk gepresteerd en ieder team heeft zich gehandhaafd. 
 
Smikkelfestijn 
Het smikkelfestijn werd ook dit jaar weer na de laatste training gehouden. Iedereen heeft weer zijn 
best gedaan om iets lekkers te bakken en we hadden twee tafels vol. Gelukkig vinden wij van de 
Jeugdcommissie dat ook niet erg. Het was een gezellige afsluiter van het seizoen en iedereen had het 
naar zijn zin.  
 
Drievliet 
Dit jaar zijn we i.p.v. op kamp naar Familiepark Drievliet geweest. Met maar liefst 30 jeugdleden 
hebben wij het park onveilig weten te maken. Na heel veel rondjes in de achtbaan, flink wat 
botsingen in de botsautootjes en nog vele andere leuke attracties was het tijd om gezamenlijk te 
lunchen. En ‘s middags nog een lekker patatje om weer aan te sterken voor nog meer pret in de 
verschillende attracties. Ook de leiding deed volop mee, ook al durfden sommigen toch niet elke 
achtbaan te trotseren. Het was onwijs leuk maar volgend jaar gaan we gewoon weer op kamp! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open Dag 
Dit jaar hebben we met de open dag weer allerlei spelletjes uitgezet en kregen de kinderen weer een 
strippenkaart om alle spelletjes langs te gaan. Van vijf uur tot zeven uur konden kinderen deze 
spelletjes doen. Dit jaar kwamen veel jonge kinderen met hun ouders kijken. Vanaf zeven uur konden 
oudere kinderen vanaf 12 jaar meedoen met de training. 
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BC Drop Shot & Friends jeugdtoernooi 
Op zaterdag 16 september deed een clubje BCV-jeugd mee aan het jeugdtoernooi bij BC Drop Shot in 
Mariahoeve. Brian Witmer en Tim Wiewel vielen in de prijzen. 
 

 
 
Doorstroom naar senioren 
Dit jaar hebben enkele oudere jeugdspelers in het najaar deelgenomen aan de seniorencompetitie, 
en Oscar van der Linden en Winston Brand deden in december mee aan het senioren-
recreantentoernooi in Alphen. 
 
Grote Clubactie 
In het najaar hebben onze jeugdleden weer loten verkocht voor de Grote Clubactie. De opbrengst 
was dit jaar bijna € 700,- voor BCV. Het bedrag wordt geïnvesteerd in de organisatie van het 
jeugdkamp. 
 
Familietoernooi i.s.m. de AC 
Dit jaar werd het familietoernooi gewoon weer in onze eigen hal in Forum Kwadraat gehouden. Er 
was een goede opkomst met vooral veel nieuwe kinderen die hun ouders meenamen. We merkten 
dat veel ouders net zo fanatiek waren als hun kinderen. Heel leuk om te zien natuurlijk. 
We speelden in rondes van ongeveer 10 minuten en zo kwam iedereen steeds tegenover iemand 
anders. In de pauze kon er lekker limonade worden gedronken en wat lekkers worden gegeten. Na 
alle rondes mocht iedereen nog vrij spelen en ook toen werden er leuke partijen gespeeld. Iedereen 
ging met een voldaan gevoel naar huis. 
 
Namens de Jeugdcommissie, 
Harold de Wit 
 
  



9 
 

Stukken Algemene Ledenvergadering BCV - Vertrouwelijk - Niet zonder toestemming buiten BCV 
verspreiden 
 

Technische commissie 
Samenstelling 
De TC heeft in 2017 gedraaid met Gert als voorzitter a.i. en enig lid. Deze ongewenste situatie is 
helaas niet opgelost dit jaar. Wel verzorgden Thierry Kabos, Tom Koomen en Sanne de Groot de 
organisatie van de toernooien. Hierdoor bleef de kwaliteit van deze belangrijke evenementen 
gewaarborgd. Sandra Holstein is de competitiecontactpersoon en regelt alles voor de najaars- en 
voorjaarscompetitie voor senioren (voor de jeugd is de JC hiervoor verantwoordelijk). 
 
Najaarscompetitie van regio Zuid-West 
In het seizoen ’16/’17 waren er 8 teams in de gemengde competitie.  
 
* Resultaten Regiocompetitie 2016/2017 
- 0 kampioenschappen (1 verwacht)  
- 3 extra promoties (1 verwacht) 
- 4 handhavingen (5 verwacht) 
- 1 degradatie (1 verwacht) 
Het seizoen 2016/2017 is redelijk verlopen. Team 1 werd tweede in de poule en promoveerde 
daarmee weer naar de 4e divisie. Team 4 en 6 promoveerde als 3e ook naar een hoger niveau. Team 3 
degradeerde en de andere teams hebben zich keurig gehandhaafd in hun poule. 
 
Ook dit seizoen werkten we met een dubbele speelsleutel, waardoor we 2/3 zaal inhuurden en er 4, 
5 of 6 teams tegelijk thuis speelden. Er speelde geen team meer op vrijdagavond, waardoor er meer 
ruimte bleef voor vrij spelen.  
 
Recreanten-najaarscompetitie  
In seizoen ’16/’17 was er ook 1 team in de recreanten-najaarsdubbelcompetitie. Zij eindigden dit jaar 
op een nette tweede plek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
De Lof Der Zotheid-cup seizoen 2016/2017 
Het etentje voor het best presterende competitieteam is in 2017 gewonnen door team 1. Casper, 
Thomas, Harold, Lina en Ilse gingen met deze prestigieuze prijs aan de haal. Dit was de laatste keer 
dat De Lof Der Zotheid het etentje sponsorde. Vanaf het seizoen 2017-2018 is Grieks restaurant 
Olympia in Rijswijk de naamgever van de Olympia Rijswijk Cup.  
 
Voorbereiding seizoen 2017/2018 
In september 2017 zijn we met een team minder gestart, namelijk met 7 teams. We hebben team 2 
moeten terugtrekken. Helaas waren er niet genoeg dames. Dit najaar speelden er geen 
recreantenteams. Er zijn weer twee (in de 6e klasse) jeugdspelers ingepast in de teams, in goed 
overleg tussen jeugdlid, trainers en JC en TC.  
 
Ook dit seizoen huren we met een dubbele speelsleutel 2/3 sporthal in op de zondagmorgen.  
 
* Verwachte resultaten 2017/2018 
- 1 kampioenschappen 
- 1 extra promotie 
- 4 handhavingen  
- 1 degradaties  
 
Voorjaarscompetitie 2017 
Er was wederom genoeg animo voor de voorjaarscompetitie die in februari 2017 is gestart. In totaal 
deden 3 recreantenteams en een herenteam mee. In combinatie met de jeugd waren er 10 teams. 
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We speelden met een enkele speelsleutel op zondagen, met name in Sporthal Essesteijn omdat 
Forum Kwadraat niet geheel beschikbaar was. 
 
Clubkampioenschappen 2017 
De Clubkampioenschappen 2017 waren traditioneel een fanatiek maar toch gezellig toernooi. In de 
hoogste categorie werden Harold de Wit en Sanne van Veldhoven clubkampioen. Bij de jeugd 
wonnen Winston Brand en Marije Rutgers de titel in de hoogste categorie. 
 
Training 
Het seizoen 2016/2017 werd de jeugd op vrijdag getraind door Rutger Hendriks en Leon Ham. Leon 
kon lopende het seizoen 2017-2018 de training niet langer combineren met zijn studie en besloot te 
stoppen. De TC is nog op zoek naar geschikte opvolging. Assistent Harold de Wit stopte vanwege 
werk zijn bijdrage op de maandag- en vrijdagavond.  
 
Training maandag  
Jeugd 19.00 -20.00 Leon Ham 
Senioren 20.00-22.30 Leon Ham 
 
Training vrijdag t/m juni 
Jeugd 16.30-17.30 Rutger Hendriks  
Jeugd 17.30-19.30 Rutger Hendriks en Leon Ham 
Seniorenselectie 19.30-20.30 Leon Ham 
Recreanten 20.30-22.30 Rutger Hendriks 
 
Training vrijdag vanaf september 
Jeugd 16.30-19.30 Rutger Hendriks en Leon Ham (3x2 groepen) 
Seniorenselectie 19.30-20.30 Leon Ham (vanaf december 2017 vacature) 
Recreanten 20.30-22.30 Rutger Hendriks 
 
Open toernooi 
Voor het derde jaar organiseerden we dit jaar het BC Voorburg BDO Wouters Sports pouletoernooi. 
Op paaszaterdag werd dit toernooi met 138 spelers en 165 inschrijvingen een groot succes. De 
partijen werden netjes op tijd afgerond. Ronny Knoester en Kiona van der Werff wonnen het 
toernooi in de hoogste categorie. Zij gingen met een mooie geldprijs naar huis. Het toernooi kende 
ook een mooi positief financieel resultaat waardoor in 2018 de vierde editie kan worden 
georganiseerd. Het toernooi wordt uitgebreid met een categorie 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namens de TC, 
Gert Scholtes 
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PR-commissie  
Qua samenstelling is er bij de pr-commissie niets veranderd in 2017: Lydeke Roos (voorzitter) en 

Helma Klompenhouwer voerden het commissiewerk nog steeds samen uit. Bij het beheer van de 

website werden zij ondersteund door Gert Scholtes en Winny Severien (webmaster). 

Eind 2017 kondigde Lydeke aan per april 2018 te stoppen als commissievoorzitter en bestuurslid; de 

vacature voor deze functie staat nog open.  

PR-acties 2017 

Nieuwsbrief en website 

De nieuwsbrief verscheen in 2017 1 keer per maand. Er werd vaak doorgelinkt naar langere artikelen 

en foto’s op de website en Facebook. 

Sociale media 

Op Facebook zijn regelmatig nieuwtjes en verslagen van activiteiten geplaatst – zowel op de 

openbare pagina (zichtbaar voor iedereen) als in de besloten BCV-groep. Ook werden er 

evenementen aangemaakt voor activiteiten om leden en andere geïnteresseerden direct te kunnen 

uitnodigen (naast algemene Facebookberichten, website, nieuwsbrieven en berichten in de zaal). Op 

Twitter zijn we iets minder actief geworden; deze communicatiebron leeft minder bij onze doelgroep 

(zowel leden en zoekende leden). Doel voor 2018: inventariseren of Instagram een geschikt kanaal is 

voor BCV-promotie. 

Pers 

Bij belangrijk clubnieuws en bijzondere activiteiten probeerden we ook dit jaar weer de plaatselijke 

media te bereiken. Dit is weer geregeld gelukt: in bijvoorbeeld het Krantje en het AD stonden 

artikelen over o.a. de Clubkampioenschappen, de introductiecursus voor volwassenen en de open 

dag. 

Ontwikkeling promotiemateriaal 

In de zomer is de algemene informatiefolder herzien; de eerste exemplaren zijn verspreid tijdens de 

promotieactiviteiten na de zomervakantie.  

 

 

 

 

 

 

 

Promotiestand Cultureel Zomerfestival eind augustus i.s.m. AC 

BCV was ook dit jaar op de laatste zaterdag van augustus met een kraampje aanwezig op het 
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Voorburgse Cultureel Zomerfestival om nieuwe leden te werven. Er werd flink reclame gemaakt voor 

de open dag en de beginnerscursus voor volwassenen. 

Open dag en beginnerscursus volwassenen 

Op vrijdagavond 1 september hielden we onze jaarlijkse open dag. Mensen konden komen kijken, 

een shuttletje slaan en de eerste training van de 6-weekse beginnerscursus bijwonen. De opkomst 

was goed: de drie trainingsbanen werden goed benut. In de weken erna vielen er wat mensen af, 

maar kwamen er ook nog nieuwe mensen bij. Zeker de helft van de deelnemers is lid geworden. 

Promotie tijdens Nationale Sportweek 

Tijdens de nationale sportweek (18-25 september) werd er door de organisatie Sport en Welzijn en 

de gemeente reclame gemaakt voor de sportverenigingen in de gemeente. Wij hebben een 

promotietekst voor een proeftraining bij de jeugd of de senioren aangeleverd voor een advertentie in 

het Krantje en flyers/posters die ter gelegenheid hiervan werden gemaakt. Hier zijn 8 kinderen en 2 

volwassenen op afgekomen. Tijdens de sportweek zette Sport en Welzijn ook vrijwilligers in het 

zonnetje, en in het kader daarvan is een leuk filmpje gemaakt van onze voorzitter Gert dat goed werd 

bekeken en gedeeld op Facebook. 

 

AH Sportactie 

In het najaar deden we mee aan de Sportactie van Albert Heijn. Mensen met een volle spaarkaart 

konden zich online 3 keer aanmelden voor een avondje sporten bij BCV. Hier kwamen bij de senioren 

aardig wat mensen op af. In totaal zijn er 32 avondjes sporten geboekt. De meeste deelnemers zijn 

meerdere avonden geweest, en 3-5 mensen zijn erna lid geworden (deels overlap met 

beginnerscursus). 

Facebookcampagne vrijwilligers werven 

In het najaar hebben we deelgenomen aan een pilot van NOC*NSF om vrijwilligers voor het 

verenigingswerk te werven via Facebook. In overleg met een marketingbureau zijn posters en 

filmpjes gemaakt die doelgericht werden gedeeld via onze Facebookpagina; de posters hebben 

bovendien in de zaal gehangen. We kregen er leuke reacties op van clubgenoten, andere sportclubs 

en enkele buitenstaanders, en BCV’er Santosh heeft zich naar aanleiding van de actie aangemeld 

voor de toernooicommissie. Verder heeft de actie BCV niets concreets opgeleverd. 

Namens de PR-commissie, 

Lydeke Roos 

https://www.facebook.com/SenWLV/videos/766947760144333/?hc_ref=ARQKxoeUFrIFkvxh6gZirq60bT4HiTB_RKGXSi8j7L9IO46jkViI8PhYrOmurQviA8A
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Activiteitencommissie 
De AC bestond in 2017 uit twee leden: Amandine Brandsma (voorzitter) en Matti Kabos.  

Activiteiten senioren 2017 

De AC heeft in 2017 verschillende sportieve en gezellige activiteiten voor de senioren in en buiten de 

sporthal georganiseerd. Aan het eind van het seizoen werd er een vrijwilligersetentje georganiseerd 

om alle vrijwilligers die de club hebben geholpen te bedanken voor hun inzet! 

Oliebollentoernooi (06-01) 

Zoals elk jaar hebben de senioren het nieuwe jaar ingeluid tijdens het Oliebollentoernooi. Er werd 

enthousiast gespeeld, en tussen de wedstrijdjes door kon er gesmikkeld worden van oliebollen. Gert 

hield een speech over wat ons het komende jaar allemaal te wachten staat, en er werd met 

champagne getoost op een sportief en gezellig nieuw BCV-jaar. 

 

Clubkampioenschappen (03-02) 

Tijdens de clubkampioenschappen 2017 waren er op zondag snacks en een sjoelbak voor het 

vermaak van de spelers en het publiek buiten de banen. 

Borrel The Fox (13-04) 

Op donderdagavond 13 april kwam een groepje BCV’ers bijeen voor een borrel in café The Fox. 

Poolen (27-05) 

Zaterdag 27 mei gingen veertien enthousiastelingen poolen in het poolcafé in de Herenstraat in 

Rijswijk. Daarmee was het wat minder druk dan de laatste keer dat we met BCV gingen poolen, maar 

wel erg gezellig. 

Hoge-hoed-toernooi (23-06) 

Nadat de trainingen voor het seizoen waren afgelopen hielden we op 23 juni een hoge-hoed-

toernooi voor de senioren. Dit was leuk ter afwisseling op de reguliere speelavonden. 

Karaoke (07-07) 

De traditie van het zwemmen na de laatste speelavond van het seizoen werd dit jaar vanwege de 

geringe opkomst en hoge kosten niet voortgezet. In plaats daarvan werd er enthousiast gezongen bij 

de drukbezochte karaokeavond in de kantine. We gaan nog evalueren of dit de nieuwe traditie 

wordt! 
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Picknick (08-07) 

Op 8 juli hielden we na het succes van voorgaande jaren wederom een gezellige picknick op het 

grasveld aan de Prins Bernhardlaan. Er waren volop lekkere dingen te eten en de deelnemers hadden 

een gezellige dag. Er was ook ruimte voor sportieve activiteiten als speedminton, voetbal en 

frisbeeën. Ook de kinderen van de BCV’ers wisten zich daar prima mee te vermaken. 

Cultureel zomerfestival (26-08) i.s.m. de PR-commissie 

Eind augustus werd op het Julianaplein het Cultureel Zomerfestival 2017 georganiseerd. BCV was met 

een kraampje aanwezig om nieuwe leden te werven, net als vorig jaar naast de McDonalds. Het was 

mooi weer, waardoor het festival redelijk goed werd bezocht. Het hoekje van de BCV-kraam lag 

echter nog steeds niet zo goed op de route van het publiek. Er werden desondanks veel folders en 

ballonnen uitgedeeld; dank aan de BCV’ers die mee hebben geholpen met deze promotieactie! 

Hopkamer-borrel (26-10) 

Op een doordeweekse avond kwam een divers genootschap van BCV’ers naar de Hopkamer voor een 

borrel.  

Familietoernooi (26-11) i.s.m. de JC 

Dit jaar werd getracht het familietoernooi wat beter te promoten en leuker aan te kleden, op basis 

van de MVV-plannen (‘maatschappelijk verantwoord verenigen’) en daaruit voortvloeiende subsidie. 

De opkomst viel wat tegen, maar de deelnemers hebben zich desondanks prima vermaakt. 

Boulderen (24-11) 

Vanwege de sinterklaasactiviteit in de sporthal konden we op vrijdag 24 november ’s avonds niet 

badmintonnen. In plaats daarvan zijn we met 12 BCV’ers gaan boulderen in Leiden. Bij de dame die 

onze groep heeft begeleid ging dat erg soepel, bij de BCV’ers ietsje minder. De deelnemers gaven 

echter aan dat ze het toch heel leuk vonden. Deze sportieve avond werd afgesloten met een 

bierproeverij. Dat was ook leuk en ging bij de BCV’ers wel heel soepel! Jimmy Thepass heeft onze 

capriolen op de klimmuur vastgelegd in een mooi filmpje, terug te vinden op de Facebookpagina. 
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Vrijwilligersetentje (7-12) 

De vrijwilligers van de club werden getrakteerd op eten van toko Menteng en een borrel bij Paul 

Mezenberg thuis. Helaas kon een groot deel van de uitgenodigde vrijwilligers niet op deze avond. Het 

eten en het gezelschap waren echter prima en het werd een gezellige avond. 

Namens de AC, 

Matti Kabos 

 

 

Secretariaat 
Clubvisie en ledenbestand 

De plannen voor onze vereniging bouwen voort op het meerjarenplan uit het voorjaar van 2016 dat 

beschrijft wat we als BCV’ers willen zijn:  

- een vereniging die zowel prestatiegericht is als gezellig, 

- waar mensen komen om te sporten met andere BCV’ers en naar het niveau toe kunnen 

groeien waarop ze badminton willen spelen, 
- waar sporters ook komen voor het sociale aspect van het verenigingsleven.  

Per 1-1-2017 had BCV 183 leden, waarvan 122 senioren en 61 jeugdleden. Op 1-1-2018 was het 

ledental 181, waarvan 128 senioren en 53 jeugdleden. Het aantal leden is dus vrijwel constant 

gebleven, maar het aandeel van de jeugdleden is wat kleiner dan gewenst. Helaas staan er 

momenteel ook maar liefst 9 leden op de blessurelijst. Wij wensen hun een spoedig herstel. 

Plannen voor de vereniging en de samenstelling van het bestuur 

In de loop van 2017 hebben Harold, Tom, Jane en Nienke naar aanleiding van de afgelopen ALV een 

plan voorgesteld om de commissies op de schop te gooien en vrijwilligerstaken te verdelen over 

kleine teams, om de drempel voor leden te verlagen om zich voor een dergelijke taak aan te melden. 

Het bestuur heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt als input voor het organisatieschema wat bij de 

ALV op 19 april 2018 zal worden besproken. 

De ALV benoemde in 2017 Matti Kabos tot secretaris; hij nam het stokje over van Saskia Marseille. 

De vacature voor een bestuurslid, tevens voorzitter TC kon niet worden ingevuld omdat er geen 

kandidaten waren. Dit geldt ook voor de voorzitter JC. Daarmee werd de samenstelling van het 

bestuur per einde april 2017: 

Gert Scholtes               voorzitter  

Paul Mezenberg           penningmeester, vice-voorzitter 

Matti Kabos           secretaris 

Lydeke Roos                 lid, PRcie 

Amandine Brandsma    lid, AC 
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Teambuildingsactiviteit BCV-bestuur 

 

Gemeente en accommodatie 

In de zomervakantie was het eindelijk zover: de kleedkamers zijn volledig opgeknapt. Helaas laten de 

waterdruk en temperatuur van de douches nog te wensen over, maar de kleedkamers zien er in ieder 

geval weer een stuk frisser uit. Ook de netten en palen zijn vervangen. Het nieuwe systeem ziet er 

mooi uit en kweekt spierballen bij de BCV’ers die met de zware palen moeten sjouwen. 

Voor het lekkende dak zijn reeds diverse reparaties uitgevoerd, maar BCV ervoer begin 2018 nog 

steeds lekkages waardoor ten minste één baan niet bespeelbaar was. We hebben nu de toezegging 

gekregen dat het uiterlijk 29 maart 2018 is opgelost, zodat we geen problemen hebben tijdens het 

open toernooi op 31 maart. 

Verder tracht het bestuur zo veel mogelijk mee te doen aan de initiatieven van de gemeente over 

maatschappelijk verantwoord verenigen. De ambities hiervoor staan al in het huidige meerjarenplan, 

maar zullen na 2019 verder worden uitgewerkt. 

Selectie van overige externe contacten 

In het kader van het lustrum proberen wij dit jaar onze contacten met andere sportverenigingen in 

de buurt verder te versterken door samen activiteiten te organiseren. Zo staan er bijvoorbeeld 

gezamenlijke toernooien met Tafeltennisvereniging VVV en badmintonclub Orbiton gepland. 

Onze voorzitter Gert Scholtes is als afgevaardigde een van de vertegenwoordigers van onze regio 

geworden bij de bondsvergaderingen van Badminton Nederland. 

Matti Kabos 

secretaris BCV 
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Financiële stukken  

Financieel Jaarverslag BCV 2017 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten 2017 
Het resultaat over het boekjaar 2017 is aanzienlijk positiever dan de begroting. Hieronder wordt 
ingegaan op de belangrijkste posten. 
 
Al met al zijn de baten conform verwachting, maar met veel afwijking 
De inkomsten worden sterk beïnvloed door het open toernooi en een onverwachte gunstige 
subsidieregeling vanuit de gemeente in het kader van “maatschappelijk verantwoord verenigen”. 
Contributie senioren en junioren liggen iets boven begroot. Competitie en training zijn lager dan 
verwacht, zowel bij senioren als junioren. De Grote Clubactie wordt voortaan in het komende jaar 
verantwoord waarin de opbrengst valt, dus dit jaar is deze post nihil (opbrengst 2017 stond al op de 
balans 2016). Er is geen jeugdkamp geweest maar een dagje Drievliet. Clubkleding is na forse uitgifte 
in 2016 in 2017 beperkt tot verkoop aan nieuwe leden en enkele herhaalverkopen. 
De lasten zijn fors lager dan begroot 
De uitgaven zijn voor bijna alle posten lager dan verwacht, door zuinig beleid rond de kleine kosten 
maar ook zaalhuur en training. Vooral het open toernooi en het jeugdkamp kenden lagere kosten 
dan voorzien. De nieuwe shuttle-inkoop van Yonex plus de Forza-voorraad leidt tot hogere kosten.  
De commissies hebben ook dit jaar weinig uitgegeven. De activiteiten werden met beperkte kosten, 
ledenbijdragen, en vooral veel enthousiasme georganiseerd. 
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Toelichting op de balans 2017 
 
Balans – activa 
Het aantal debiteuren is fors gedaald. De voorraad shuttles is lager doordat deze bij leden ligt.  
De Grote Clubactie wordt niet als Nader Te Ontvangen geboekt, maar in het latere ontvangstjaar. 
Balans – passiva 
Onder voorbehoud van een reserve van minstens 50% van de vaste uitgaven kunnen de 
jeugdreserves ingezet worden voor werving, jeugdkamp en/of jeugdcontributie. 
Resultaat 2017 
Het resultaat over 2017 komt ten gunste van de algemene reserve. 
 

 
 
Samenstelling ledenbestand per 2018 en historisch 
 
Het betalend ledenbestand is gedaald, met name door maar liefst 9 langdurige blessures (7 senior en 
2 junior). Als die buiten beschouwing blijven stijgt het aantal senioren (ook door 7 junioren die senior 
worden) ten opzichte van de stand per 1-1-2017. Helaas is het aantal junioren weer fors gedaald na 
een lichte stijging vorig jaar. 
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Toelichting op de begroting 2017 en 2018 
 
De conceptbegroting 2018 is herijkt en de conceptbegroting voor 2019 is gemaakt.  
 
De begroting is gebaseerd op realisatie- en ervaringscijfers, bekende wijzigingen en inschattingen 
voor onbekende zaken. Doordat BCV een jaar vooruit de contributie vaststelt op basis van de 
conceptbegroting, is er geen mogelijkheid om de tarieven te veranderen in het huidige jaar met de 
herijkte begroting. Inspelen op ontwikkelingen met wijzigingen in de tarieven gaat daarom op wat 
langere termijn. 
 
De financiële uitgangspunten van BCV zijn: 

 Alle leden worden aangemeld bij Badminton NL. 

 De contributiestructuur is gebaseerd op vaste kosten in de algemene contributie en variabele 
kosten grotendeels in de overige bijdragen. Wij stimuleren jeugd, trainen en competitie spelen. 

 We zijn concurrerend in de regio. 

 Het gewenste ledenaantal om onze faciliteiten te bekostigen is circa 200, waarvan circa 60% 
senioren en 40% junioren. 

 Balans in uitgaven en inkomsten op langere termijn, met optimaal gebruik van de faciliteiten. 

 Inkomsten worden ook uit andere bronnen gezocht dan uit contributies, zoals sponsoring. 

 Eenvoudige en controleerbare administratieve procedures. 

 Voor nieuwe leden is automatische incasso verplicht, voor bestaande leden gewenst.  

 Trainers hebben bij BCV een schriftelijk vastgelegde “overeenkomst van opdracht”, om fiscale 
risico’s te beheersen. 

Badminton Nederland zal mogelijk de contributiestructuur wijzigen. Dat zal mogelijk ook gevolgen 
hebben voor de contributiestructuur van BCV (vanaf 2020), waar het gaat om vaste en variabele 
kosten. 
De kosten stijgen door hogere zaalhuur en NBB-bijdrage, en vooral door hogere trainerstarieven.  
Het jaar 2018 zal – behoudens meevallers zoals het open toernooi, subsidies en lustrum – met een 
fors tekort worden afgesloten. De contributie voor senioren wordt voor 2019 geïndexeerd, voor de 
junioren niet om concurrerend te blijven. De bijdragen voor training voor 2019 worden verhoogd. 
Voor 2019 begroten we daarmee nog altijd een fors tekort, behoudens meevallers. 
 
De contributietarieven voor 2018 zijn vastgesteld op de ALV 2017. Het bestuur stelt tijdens de ALV 
2018 voor om de contributies voor 2019, o.g.v. de conceptbegroting, als volgt vast te stellen: 
 
Contributievoorstel 2019 (2018 is reeds vastgesteld) 
 

 
 


