
 
 
BC Delft Jaarverslag Bestuur 2019-2020 
 
Samenstelling bestuur: 
Voorzitter:    Wouter van der Wal 
Penningmeester:    Dave Muller 
Secretaris:    Paul van der Knaap 
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, Tijn van Omme, Ronny 

Knoester 
Jeugdkampcommissie: geen dagje uit afgelopen seizoen 
Coronacoördinatoren: Geert Kruiskamp, Ineke Lotgering, Marcel Rietberg 
Shuttlebeheer: Anko Hoogendijk en Gino de Graaff 
Clubshirt: Susanne Bakker 
Drukwerk:  Laura Elprama 
 
Vergaderingen: 
Vanaf augustus 2019 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, competities, nieuwe trainers, buitentrainingen en 
trainingen voor de vakantie, tijdens vakanties, presentielijsten, clubshirts, communicatie (website, 
whatsapp), ledenadministratie verbeteringen in workflow, trainerswissels, baanverhuur door Sweti-
Day, VOG, 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, mutaties bestuur (kascommissie), 
financiën en begroting, communicatie (whatsapp-groep), accommodatie en contact met SC Delfland . 
 
Aandachtspunten: 

• De samenstelling van het bestuur is stabiel.  

• Vanwege Corona is er veel ondernomen om a.g.v. wisselende regelgeving trainingen goed te 
organiseren. Hierbij is met name inzet geweest vanuit de ingestelde Corona Coördinator met 
ondersteuning vanuit de TC. Hierdoor konden veel trainingen doorgaan. 



 

• Afgelopen zomer hebben eindelijk de langverwachte verbeteringen plaatsgevonden in de 
kleedkamer en doucheruimtes. Er wordt nog gesproken over toegangspassen welke mogelijk 
aan onze leden worden verstrekt. 

• Communicatie: Er zijn 2 Ins&Outs uitgekomen tijdens dit seizoen; daarnaast waren er nog 
een aantal losse berichtgevingen naar specifieke groepen. Deze berichtgevingen vinden meer 
en meer plaats via Whatsapp.  

• De website is verder geüpdatet t.a.v. 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.  

• Financieel: Er is (intern) aandacht geschonken aan het goed registreren van nieuwe leden, 
waardoor de facturatie soepeler gaat verlopen. Dat zien we aan de vlotte facturatie van dit 
seizoen. De penningmeester heeft dit jaar best veel werk aan de gevolgen van Corona 
(wisselingen in trainersbetalingen, deelcontributies en restitutie van contributie). 

 
Stabiele situatie BC Delft: 
Het ledenaantal staat eind oktober 2020 op 143 leden. Deze is hiermee licht gestegen in vergelijking 
met vorig jaar in deze tijd. Er was een grote aanwas maar ook veel verloop in de recreantengroep. Er 
is doorstroom van jeugdspelers naar de maandag- en woensdagtrainingsgroep. Er waren weer 3 
jeugdgroepen en er zijn 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 een dagje uit te organiseren. Het eigen 
vermogen is vanwege Corona ingekrompen. Gezien het feit dat we ervan uitgaan dat dit een tijdelijke 
situatie is, zien we hier geen financiële risico’s in en hebben we gemeend de subsidie die is verstrekt 
i.h.k.v. ROV, in mindering te brengen op de contributie van aanblijvende leden.  
Vanwege het feit dat we best een stootje kunnen hebben blijft voor de komende tijd een gezonde 
financiële situatie gewaarborgd is, en er waar nodig investeringen gedaan kunnen worden.   
 
Seizoen 2020-2021 aandachtspunten: 
Accommodatie, aanwas nieuwe (jeugd-)leden, samenwerking Sweti Day, bezetting commissies, VOG, 
Vertrouwenscontactpersoon introduceren 
 
Georganiseerd binnen BC Delft: 

Najaars- en Voorjaarscompetitie Grote Clubactie  

Jeugdcompetitie  

Speculaasactie  

Sinterklaasdobbelen Oliebollentoernooi 

Afsluitend etentje Najaarscompetitie BC Delft Toernooi 

 BC Delft Recreantentoernooi 

  

 


