BC Delft Jaarverslag Jeugdcommissie 2019-2020
Samenstelling jeugdcommissie
Eind Augustus begin September 2019 zijn we begonnen aan een nieuw seizoen badminton voor de
jeugd bij BC Delft.
De jeugdcommissie bestaat nu uit de volgende personen :
• William Oldenburg (voorzitter)
• Ineke Lotgering,
• Annemieke Dur (zilveren shuttle toernooi),
• Lucy Korving (competitieleidster),
Trainers
Dit jaar was op trainersgebied wel even wennen, na heel veel jaren onder de leiding van Michel Da
Silva, hebben we dit jaar nieuwe trainers moeten zoeken. Aangezien Michel en Maaike van den
Dorpe en Marcel Bijen stopten, moesten we drie nieuwe trainers vinden. Dit is gelukt en we hebben
Tak Ling en Tatum Kouwenhoven aangetrokken en is Jos Asselman die bij ons al senioren trainde ook
een deel van de jeugd gaan trainen. Voor de kinderen even wennen na zoveel jaren met de zelfde
trainers gewerkt te hebben. Wel zijn natuurlijk Jeroen Lotgering en Wilco Hermus en Ronnie
Knoester aangebleven.
Leden
We zitten al enkele jaren op een stabiel en gezond aantal jeugdleden, zelfs zo dat we in het bijzonder
voor de woensdag trainingen vaak een ledenstop moesten afkondigen. Op de zondag is er vaak wel
plek en laten we dan ook vaak op die dag sfeerproevers komen zodat deze bij open gekomen plekken
laten instromen.
Toernooien
Het RJC toernooi in November 2019 was weer een zeer geslaagd toernooi met mooie partijen. Het
toernooi liep prima op tijd en we hebben daar weer veel complimenten over mogen ontvangen,
Het zilveren shuttle toernooi was dit jaar bij ons in de hal en was weer een groot succes mede dankzij
de organisatie en hulp van Marjolein Lotgering en andere ouders.
Acties
Iedereen heeft zich natuurlijk weer van zijn beste kant laten zien met de jaarlijkse acties zoals de
grote clubactie , de speculaaspoppen actie .We zijn blij met de inzet van ouders en kinderen als het
gaat om deze acties.
Competitie
Dit jaar heeft de jeugd van BC Delft zich ingeschreven om deel te nemen aan een pilot
jeugdcompetitie in het najaar. Een aantal teams is daar in actief geweest . We hebben hier graag aan
meegedaan omdat vanaf volgend jaar de competitie i.p.v. het voorjaar in zijn geheel in het najaar
gespeeld gaat worden. Er zou in het voorjaar natuurlijk ook gewoon een competitie gespeeld gaan
worden maar daar heeft de Corona pandemie helaas een stokje voor gestoken. Het badminton in de
hal is daardoor helemaal stil komen te liggen. Gelukkig zijn we na een periode van helemaal niets
doen weer begonnen met trainen in de buitenlucht op het terrein van de TU Delft . Dit geheel corona
proof. Het seizoen is voor de jeugd daardoor wel wat anders gelopen dan normaal maar we zijn blij
dat dat niet tot veel opzeggingen heeft geleid.

Wensen
• Graag meer ouders die zich in willen zetten voor de jeugdafdeling zodat de taken meer
verdeeld kunnen worden om zo de toekomst voor de jeugd te garanderen.
Dank
Wij werden zoals ieder jaar weer bijgestaan door vele enthousiaste ouders die veel hand- en
spandiensten verrichtten. Wel merken we dat nu er een aantal jeugdleden doorgestroomd zijn naar
de senioren het moeilijker wordt om nieuwe ouders te vinden die op vrijwillige basis wat willen
helpen. Daardoor komen nu veel taken steeds bij dezelfde mensen te liggen. Maar we zijn natuurlijk
super blij met de ouders die zich vaak inzetten voor de vereniging.
Speciale dank aan Ineke, Lucy, Annemieke, Jolanda en de trainers en hun assistenten.

