
 
 
BC Delft Jaarverslag Bestuur 2018-2019 
 
Samenstelling bestuur: 
Voorzitter:    Wouter van der Wal 
Penningmeester:    Sabine van der Putte, Dave Muller (wissel begin 2019) 
Secretaris:    Linda Rindertsma, Paul van der Knaap (wissel nov 2018) 
Voorzitter Technische Commissie:  niet noodzakelijk, zijn roulerend aanwezig bij bv’s 
Voorzitter Jeugdcommissie:  William Oldenburg 
Voorzitter Recreantencommissie: vacant 
Algemeen bestuurslid:   Thijs Bril 
 
Commissies: 
Technische Commissie:   Agnes Bekenes, Marieke Bekenes, Linda Teunter, Iris Nijboer. 
Competitieleiders: Agnes Bekenes, Marieke Bekenes (seniorencompetitie), Lucy Korving 

(jeugd). 
Jeugdcommissie: William Oldenburg, Ineke Lotgering, bijgestaan door: Marjolein 

Lotgering, Annemieke Dur (Zilveren Shuttle toernooi), Lucy Korving 
(competitie). 

Recreantencommissie:  vacant. 
Barcommissie:  Nico van Horssen. 
Toernooicommissie: Roy Smit, Jurrit Bergsma, Wouter van der Wal, Michel Da Silva, Ronny 

Knoester 
Jeugdkampcommissie: geen kamp afgelopen seizoen 
Lustrumcommissie; Ineke Lotgering, Karlijn Nijboer, Marcel Rietberg, Anko Hoogendijk 
Shuttlebeheer: Anko Hoogendijk 
Clubshirt: Susanne Bakker 
Drukwerk:  Laura Elprama 
 
Vergaderingen: 
Vanaf augustus 2018 zijn er 8 bestuursvergaderingen en 2 Algemene Ledenvergaderingen geweest.  
De onderwerpen die tijdens bestuursvergaderingen besproken zijn, zijn o.a.: mutaties bestuur en 
commissies, financiën en begroting, evaluaties toernooien, evenementen, ALV, mail vanuit de bond 
en andere binnengekomen correspondentie, teamopstelling senioren, competities, nieuwe trainers, 
trainingen tijdens vakanties, presentielijsten, clubshirts, communicatie (website, whatsapp), 
ledenadministratie verbeteringen in workflow, doorstroming jeugd naar senioren, trainerswissels, 
baanverhuur door Sweti-Day, erelidmaatschap, lustrum, zomerbadminton. 
De onderwerpen die tijdens de Algemene Ledenvergaderingen besproken zijn, zijn o.a.: 
jaarverslagen, update vanuit het bestuur over lopende zaken, mutaties bestuur, financiën en 
begroting, lustrum, communicatie (whatsapp-groep), accommodatie en contact met SC Delfland . 
 
Aandachtspunten: 

• De samenstelling van het bestuur is op twee belangrijke posten veranderd (zie hierboven). 
De overgang is door de vorige secretaris en penningmeester zorgvuldig gedaan. Daardoor 
konden de belangrijke taken doorgaan en de nieuwe secretaris en penningmeester 
geleidelijk taken overnemen. 

• Een doorlopend punt van aandacht is de huisvesting in de sporthal van SC Delfland; de 
afspraken met de school en met medehuurder DAS. Er is een nieuwe voordeur gekomen die 



 

makkelijker te bedienen is. Het probleem met de kleedkamers zit geen vooruitgang ondanks 
gedane beloftes. 

• Communicatie: Er zijn 4 Ins&Outs uitgekomen tijdens dit seizoen; daarnaast waren er nog 
een aantal losse berichtgevingen naar specifieke groepen. De website is up to date wat 
betreft data maar niet meer wat betreft het beeldmateriaal. Er werd meer via whatsapp 
groepen gecommuniceerd, de BC Delft officieel groep gebruikt voor mededelingen uit het 
bestuur. Ook werd er meer gebruik gemaakt van digitaal betalen voor eenmalige kosten en 
in de kantine. 

• Trainers: belangrijkste punt was de vervanging van de afzwaaiende trainers. De Technische 
Commissie heeft veel werk gestoken om nieuwe trainers te vinden. Dit is gelukt, alle 
trainersovereenkomsten zijn getekend en er is een trainers-kickoff geweest in augustus.  

• Financieel: Er is aandacht geschonken aan het goed registreren van nieuwe leden, wie komt 
wanneer sfeerproeven en wie wordt lid. De afzwaaiende penningmeester heeft weer veel 
werk verzet met het versturen en innen van de contributies. 

 
Stabiele situatie BC Delft: 
Het ledenaantal staat eind oktober 2019 op 134 leden. Deze is hiermee vrijwel gelijk gebleven met 
vorig jaar in deze tijd. Er was een grote aanwas maar ook veel verloop in de recreantengroep. Er is 
doorstroom van spelers naar de maandag trainingsgroep. Er waren weer vier jeugdgroepen en er zijn 
veel betrokken ouders die hebben geholpen met het organiseren van activiteiten. Punt van aandacht 
is dat er voor een aantal taken moeilijker vrijwilligers te vinden zijn, waardoor het moeilijker werd 
om activiteiten zoals toernooien en jeugdkamp te organiseren. Het eigen vermogen is weer gegroeid 
waardoor voor de komende tijd een gezonde financiële situatie gewaarborgd is, en er investeringen 
gedaan kunnen worden.   
 
Seizoen 2019-2020 aandachtspunten: 
Accommodatie, aanwas nieuwe (jeugd-)leden, samenwerking Sweti Day, bezetting commissies 
 
Georganiseerd binnen BC Delft: 

Najaars- en Voorjaarscompetitie Grote Clubactie  

Jeugdcompetitie Zilveren Shuttle toernooi 

Speculaasactie RJC BC Delft Toernooi  

Sinterklaasdobbelen Oliebollentoernooi 

Afsluitend etentje Najaarscompetitie BC Delft Toernooi 

Lustrum BC Delft Recreantentoernooi 

  

 


