BC Delft Jaarverslag Bestuur 2020-2021
Samenstelling bestuur:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Voorzitter Technische Commissie:
Voorzitter Jeugdcommissie:
Voorzitter Recreantencommissie:
Algemeen bestuurslid:
Commissies:
Technische Commissie:
Competitieleiders:
Jeugdcommissie:

Recreantencommissie:
Barcommissie:
Kascommissie:
Toernooicommissie:
Kampcommissie:
Coronacoördinatoren:
Shuttlebeheer:
Clubshirt:
Drukwerk:

Wouter van der Wal
Dave Muller
Paul van der Knaap
niet noodzakelijk, zijn roulerend aanwezig bij bv’s
Ineke
vacant
Thijs Bril

Agnes Bekenes, Marieke Bekenes, Linda Teunter, Iris Nijboer.
Agnes Bekenes, Marieke Bekenes (seniorencompetitie), Lucy Korving
(jeugd).
Ineke Lotgering, bijgestaan door: Marjolein Lotgering, Annemieke
Dur (Zilveren Shuttle toernooi), Lucy Korving (competitie) Jolanda
klok (diverse acties)
vacant
Nico van Horssen
Anko Hoogendijk, Geert Kruiskamp
Jurrit Bergsma, Wouter van der Wal, Tijn van Omme, Ronny Knoester
Rick Hage, Tatum Kouwenhoven
Geert Kruiskamp, Ineke Lotgering, Marcel Rietberg
Anko Hoogendijk
Susanne Bakker
Laura Elprama

Vergaderingen:
Vanaf augustus 2020 zijn er 7 bestuursvergaderingen en 3 Algemene Ledenvergaderingen, waarvan
één ingelaste ALV is geweest.
De onderwerpen die tijdens bestuursvergaderingen besproken zijn, zijn o.a.: mutaties bestuur en
commissies, financiën en begroting, evaluaties toernooien, evenementen, kamp, ALV, mail vanuit de
bond en andere binnengekomen correspondentie, competities, trainersovereenkomsten,
buitentrainingen en trainingen voor de vakantie, tijdens vakanties, clubshirts, communicatie
(website, socials, whatsapp), ledenadministratie verbeteringen in workflow, trainerswissels,
zomerbadminton en last but not least speelde Corona een grote rol in de vergaderingen afgelopen
jaar.
De onderwerpen die tijdens de Algemene Ledenvergaderingen besproken zijn, zijn o.a.:
jaarverslagen, update vanuit het bestuur over lopende zaken, financiën en begroting, betalingen
trainers, accommodatie en contact met SC Delfland.
Aandachtspunten:
• Met het aanstaande vertrek van Wouter en recente vertrek van William is er een vacature
voor Voorzitter respectievelijk Algemeen bestuurslid;
• Afgelopen kwartaal is getracht de samenstelling van het bestuur te versterken en komende
ALV in november en mei de beoogde kandidaten aan te stellen.

•
•

•
•

Wens ten aanzien van vrijspelen is bekend. Mogelijkheden zijn er op zondagochtenden (in
vakanties) en bij Sweti-Day (o.v.b.)
Vanwege Corona is er veel ondernomen om a.g.v. wisselende regelgeving trainingen en
activiteiten goed te organiseren. Hierbij is met name inzet geweest vanuit de ingestelde
Corona Coördinatoren met ondersteuning vanuit de TC. Hierdoor konden veel trainingen
doorgaan. Actualisatie toegangstags, retourneren van oude tags en uitgifte aan nieuwe
leden.
Communicatie: Er zijn 7 Ins&Outs uitgekomen tijdens dit seizoen; daarnaast waren er nog
een aantal losse berichtgevingen naar specifieke groepen, al dan niet Corona-gerelateerd.
Deze berichtgevingen vinden meer en meer plaats via Whatsapp.
Trainers: de trainers die vorig jaar bij BC Delft zijn gestart zijn gebleven. Met de huidige
trainers en ondersteuning bij de jeugdtrainingen door trainersbegeleiding is de situatie
stabiel. Met de trainers zijn trainersovereenkomsten getekend.

Financieel:
Er is dit seizoen aandacht geschonken aan een tijdige facturatie aan de leden en de betaling aan
trainers is verder geautomatiseerd. De penningmeester heeft het afgelopen seizoen door Corona wat
extra werk gehad . De wisselende trainingen gooiden roet in het eten en zorgde ervoor dat de
automatisering niet goed aansloot bij de gemaakte afspraken. De tijdelijke oplossing is wederom
handmatige betalingen doen maar dat is verre van ideaal. Tevens door Corona onstonden er veel
deelcontributies en restituties. Voor het verlies aan omzet en het doorgaan van kosten tijdens de
lock-downs zijn TVL en TASO subsidies aangevraagd en ontvangen. We hebben de bond gevraagd om
de competitiebijdrage extra te verlagen, daar is geen gehoor aan gegeven. Wel is er voor volgend
seizoen een kleine korting gegeven. Ook de school heeft na lang aandringen een deel van de huur
niet in rekening gebracht. Via contributie hebben we de meeste meevallers laten terugvloeien naar
de leden. Verder hebben we besproken dat bij het uitgeven van grote bedragen voor structurele
uitgaves er altijd bij meerdere partijen prijzen opgevraagd worden.
Ondanks de voornemens het eigen vermogen niet te te laten stijgen, is het eigen vermogen vanwege
Corona niet gekrompen. Mede hierdoor hebben we besloten net als afgelopen seizoen de
Rijkssubsidie die we ontvangen hebben voor komend seizoen in mindering te brengen op de
contributie van aanblijvende leden. Daarnaast hebben we jeugdtraining langer door laten gaan.
Door de huidige financiële buffer bevinden we ons in een gezonde financiële situatie en kunnen er
waar nodig investeringen gedaan worden.
Stabiele situatie BC Delft:
Het ledenaantal staat eind oktober 2021 op 133 leden. Deze is hiermee licht gedaald met vorig jaar in
deze tijd. Eerder hebben we een stop ingelast voor sfeerproevers, omdat er geen ruimte was. Er is
besloten om geen banen meer beschikbaar te stellen aan Sweti Day op maandagavond om ruimte te
hebben voor onze eigen leden en nieuwe aanwas. Vanwege de doorstroom van jeugdspelers naar de
maandag- en woensdagtrainingsgroep is er ook ruimte ontstaan bij de jeugd. Er waren weer 3
jeugdgroepen. Vanwege het verbod op toeschouwers was het lastig om ouders te betrekken. Dat
was in de Corona-tijd lastig.
Er was 1 x per week online training, en daarnaast zijn buitentrainingen georganiseerd voor de jeugd
en senioren zodra dat mogelijk was. Rugbyclub Delft heeft ons geholpen door een veld ter
beschikking te stellen.
Punt van aandacht blijft dat er voor een aantal taken moeilijker vrijwilligers te vinden zijn, waardoor
het moeilijker werd om activiteiten zoals toernooien en een dagje uit te organiseren. Gelukkig is er in
mei afgelopen jaar een jeugdkamp geweest.
Afgelopen seizoen is een geluidsinstallatie aangeschaft voor gebruik tijdens de toernooien en
jeugdkamp, en eventueel andere activiteiten.

We werden geconfronteerd met nieuwe parkeerregelingen waardoor meer of vaker betaald moest
worden voor parkeren. Dit geeft onze leden en trainers veel extra kosten; we hebben dit bij de
gemeente aangekaart.
Seizoen 2021-2022 aandachtspunten:
Accommodatie (onderhoud sanitair), aanwas nieuwe (jeugd-)leden, wens vrij spelen, bezetting
commissies, VOG / introductie Vertrouwenscontactpersoon, automatisering, interne communicatie
Georganiseerd binnen BC Delft:
Najaars- en Voorjaarscompetitie
Jeugdcompetitie
Speculaasactie
Sinterklaasdobbelen

Grote Clubactie
Jeugdkamp
Oliebollentoernooi

