
 
 
BC Delft Jaarverslag Jeugdcommissie 2018-2019 
 
Samenstelling jeugdcommissie 
Eind Augustus begin September 2018 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 
De trainingen werden afgelopen seizoen verzorgt door Michel Da Silva (hoofdtrainer ), Marcel Beijen, 
Maaike van den Dorpe , Ronny Knoester, Jeroen Lotgering en Wilco Hermus . Zij werden bijgestaan 
door vele assistenten waar wij als jeugdcommissie natuurlijk zeer dankbaar voor zijn.  
 
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 moeten 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 zilveren shuttle toernooi werd afgelopen seizoen in Pijnacker gespeeld en was goed bezocht met 
dank aan  Annemieke met de hulp van Marjolein!  
In November was er de zevende editie van het RJC toernooi bij ons in de sporthal. Het was zoals we 
gewend zijn een zeer geslaagd toernooi, waar we alle vrijwilligers zeer dankbaar voor zijn 
 
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 
De competitie is goed verlopen. Het allemaal tegelijk thuis spelen is voor de gezelligheid in de hal 
zeker goed geweest. Helaas hebben we niet voor iedereen een team kunnen vinden! Ter 
compensatie zijn we daarom dit jaar door gegaan met de zondag trainingen , zodat degene die geen 
competitie spelen door konden gaan met trainen. Er zijn 2 teams kampioen geworden en een aantal 
zat er dichtbij. Ook het nu overal bekende hartelijke BC Delft welkom draagt bij dat onze bekendheid 
als gezellige vereniging tot toeloop van spelers bijdraagt. 
 
Verbeterpunten. 

- Meer overleg met de trainers. 
- Meer ouders enthousiasmeren om te helpen bij diverse taken en evenementen. 

 
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 
superblij met de ouders die zich vaak inzetten voor de vereniging. 
 


