
Jaarverslag jeugdafdeling BC Delft seizoen 2014-2015

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie bestaat uit de volgende leden;

Laura Kouwenhoven : contactpersoon, voorzitster
Ineke Lotgering : toernooien, algemeen
Angelique IJzelenberg : competitieleider jeugd
Dago Hoyer : trainerscoördinator
Patty Mulder : nieuwsbrief
Annemieke Dur : organisatie zilveren shuttle toernooi
Marjolijn Lotgering : opvang bij zondag training, zilveren shuttle toernooi
William Oldenburg : algemeen

Ledenverloop

Ook dit seizoen is de jeugdafdeling weer verder gegroeid, zelfs zover dat we een wachtlijst hebben
moeten starten voor nieuwe leden. Zeker de woensdag training is echt vol, op zondag waren nog wel
plekken. We zijn met 48 leden gestart en eindigden met meer dan 50 leden.

Training / competitie

- De woensdagavond trainingen zijn gestart met de trainers Michel da Silva, Albert Beek, en Jeroen
Lotgering. Wegens privé omstandigheden heeft in de loop van het seizoen Albert een stap terug
gedaan en is voor hem Marcel Bijen als trainer aangesteld. Op de woensdagavond werden de
trainers weer bijgestaan door een aantal assistenten (Wouter, Simon, Thijs, Rik en Dorinne).

- De zondagochtend training is dit jaar voor het eerst naar een vroeger tijdstip verhuisd en start nu
om 9:30 tot 11:00. Voor ouders was dit misschien even slikken maar voor de rust in de zaal
tijdens de training en voor de rust bij de competitie van de senioren, die nu na de training begint,
is het wel beter zo. De training, die loopt van september tot en met februari wanneer de
competitie begint, wordt verzorgt door Arless Tjin Asjoe, Jeroen Lotgering en George Pohan.
Tijdens de trainingen zijn de oudere jeugdleden die niet meer op zondag trainen maar op de
maandagavond bij de senioren weer actief als assistenten van de trainers, zij doen dit in een
roulatie systeem.

- BC Delft heeft dit seizoen met 9 teams meegedaan aan de jeugdcompetitie, waarvan 7 reguliere
teams, 1 opstap team, en 1 jongensteam. Ondanks dat we dit seizoen geen kampioenen hebben
gehad, hebben de teams weer met groot plezier gespeeld en veel geleerd. De teambegeleiders
worden weer enorm bedankt voor hun hulp en inzet.

- Ook voor het komende seizoen zijn er weer een aantal jeugdleden ingedeeld in de
najaarscompetitie van de senioren, dit is in goed overleg met de trainers en spelers en TC tot
stand gekomen.

- Dit seizoen zijn we begonnen met het bijhouden van een aanwezigheidslijst van de beide
trainingsdagen bij de jeugd. Dit om een beter beeld te krijgen hoeveel jeugdleden we kunnen
plaatsen in de groepen voor komend seizoen. We gaan de groepen dan starten met
overcapaciteit omdat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat er bij elke training een bepaald
percentage van de jeugdleden niet aanwezig is. Ook is het door deze lijst makkelijker om goed te
kunnen zien wie van de ouders aangesproken kan worden na een aantal proeftrainingen om lid
te worden van de vereniging.



Nieuwsbrief

Dit seizoen hebben we ook weer een aantal nieuwsbrieven verstuurd zowel via de mail als via de
website. In deze nieuwsbrief staat alle informatie over de trainingen, competitie en alle overige
belangrijke informatie voor de jeugdleden en hun ouders.

Toernooien

Eind september was er weer het zilveren shuttle toernooi dat georganiseerd wordt door een aantal
clubs uit de directe omgeving. Hier wordt door de jeugdleden in een ontspannen sfeer met en tegen
elkaar gespeeld op hun eigen niveau. Dit seizoen vond het plaats in onze hal. Het wordt in twee
sessies gespeeld. Annemieke Dur en Marjolein Lotgering hebben dit namens BC Delft in
samenwerking met de andere verenigingen georganiseerd. Er is weer door de kinderen gestreden en
zijn de zilveren shuttles weer uitgereikt aan de winnaars.

Ook is in november weer het RJC toernooi gespeeld, in samenwerking met 5 andere verenigingen uit
de regio. Dit regionale jeugd circuit door BC Delft en de ander verenigingen opgezet.
Het was weer een groot succes met veel deelnemers van onze vereniging en de andere verenigingen.
We hebben dit keer ook de ouders ingeschakeld om de bar omzet te kunnen vergroten, zij hebben
taarten en andere lekkernijen gebakken om dit tijdens het toernooi te kunnen verkopen, dit bleek
een groot succes! Ook hebben de ouders en andere leden van de vereniging zich weer ingezet door
het draaien van bardiensten. Al met al was het een groot succes.

In december hebben we het traditionele ouder kind toernooi gespeeld in sporthal de buitenhof, hier
konden de kinderen aan hun ouders laten zien en voelen hoe het is om badminton te spelen. Er werd
fanatiek gespeeld en de kinderen konden nu eens hun ouders laten rennen en coachen in hun spel.

Andere activiteiten

- De jeugdafdeling heeft ook dit jaar weer meegedaan met het verkopen van loten in de grote
clubactie. Melanie van Wingerden heeft de organisatie hiervan op zich genomen en dit heeft
geleid tot een grote opbrengst voor de clubkas. Dit jaar konden de lotenverkopers ook zelf iets
verdienen met het verkopen van loten. Bij een bepaald aantal verkochte loten kregen ze een
geldbedrag en bij nog meer loten een tweede gratis kaartje voor een pretpark erbij. Hier gaan we
het volgende seizoen proberen nog meer aandacht aan te geven!

- De jaarlijkse speculaaspoppenactie was ook weer een succes. De jeugdleden hebben goed hun
best gedaan. Mede door de hoge opbrengst van deze twee acties heeft de vereniging aan alle
jeugdleden die aan ons eigen RJC toernooi meededen een onderdeel hiervan vergoed.

- Ook is er weer meegedaan met de RABO fietstocht waar er geld bijeen gefietst wordt voor de
vereniging. Marjolein Lotgering heeft dit ook dit jaar weer goed georganiseerd.

- Aan het einde van het competitieseizoen zijn er ook weer een aantal bekers uitgereikt en wel aan
iedereen! Vanuit de ouders is een initiatief ontstaan om voor alle aan de competitie
deelnemende kinderen een beker ter herinnering uit te reiken. Dit is geheel door de ouders zelf
verzonnen en bekostigd, een fantastisch initiatief!

- Ook zijn de traditionele bekers weer uitgereikt, de best scorende heer is geworden met een
100% score Robbie van Wingerden, de best scorende dame is Mikki van Kouwenhoven. De Rufus
bokaal voor diegene die we een extra aanmoediging willen geven voor het komende seizoen gaat
naar Emmy Theunissen.



Ouders

We proberen vanuit de jeugdcommissie zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de organisatie van
activiteiten. We proberen hierdoor de bar open te hebben gedurende de woensdagavondtraining. Er
zijn gelukkig veel ouders die hier gehoor aan geven en 1 of 2 keer per seizoen een bardienstje
draaien. Dit is niet alleen goed voor de vereniging maar zorgt ook voor extra gezelligheid en
betrokkenheid, wat naar ons idee resulteert in een gezonde en florerende jeugdafdeling.

Voornemen

We hopen als jeugdcommissie dat de weg die we de laatste jaren zijn ingeslagen voort te kunnen
zetten om op deze manier een constante jeugdafdeling te creëren waar plezier in badmintonnen
bovenaan staat, maar waar er ook plek is voor de jeugd die wat meer ambitie heeft.


