
 
 
BC Delft Jaarverslag Toernooicommissie 2019-2020 

Operationeel: 
• Liep goed, met dank aan relatief ervaren commissie (zowel voor de voorbereiding, als de 

opbouw en op de dagen zelf). 
• Goede groep spelers.  

 
Financieel:  

• Ik heb geen detail inzicht, maar het toernooi zelf draait quitte. Winst komt uit de kantine, 
met dank aan Nico’s verkoopkunsten.  

• Potentie is significant hoger, omdat we qua sponsoring (behalve ouders en directe 
contacten) geen actie hebben ondernomen.  

o Dit is vaak wel een wens, maar komt niet van de grond door het ontbreken van 
urgentie. Eventuele loterij is hierin ook een optie. Hier kan echt nog wel tot 1000+ 
euro extra uitgehaald worden.  

• Financiële afhandeling werd door eigen (goedbedoelde) persoonlijke cashflows (inbreng 
eigen geld door verschillende mensen), onnodig complex. Dit gecombineerd met uitdagingen 
in de interne BC Delft afhandeling van gelden, zorgde voor een grote vertraging voordat 
mensen hun geld terug hadden. Volgend jaar dit laten voorfinancieren door BC Delft.  

 
Marketing:  

• Er is genoeg vraag, maar we hebben niet iets herkenbaars/onmisbaars naast het 
poulesysteem. Bij concurrentie met een ander toernooi in hetzelfde weekend zouden we het 
kunnen verliezen. Het versterken van de relatie met onze Belgische vrienden, kan hierbij 
helpen. Dit geeft altijd een leuk element aan het toernooi. 

 
Opmerkingen:  

• Fysio was een uitdaging, om daar een fijn persoon voor te vinden. 
• Parkeren is en blijft een uitdaging, maar mensen leren het al wel.  
• Geluidsinstallatie was instabiel, en verouderd. 
• Recreantentoernooi was erg te spreken over een uitgebreidere prijsuitreiking (per dagdeel) 

 
Samengevat:  

• Loopt naar behoren 
• Potentie is groter, maar dat vraagt tijd en moeite (die extra stap is nu niet aanwezig) 

 
Punten ter overweging aan het bestuur voor 2021: 

• Corona is een zeer complexe uitdaging. Ik geef het een kleine kans dat we in februari een 
toernooi kunnen draaien. Willen we het toernooi ‘zoals’ normaal voorbereiden? Voor het 
geval het meevalt met Corona? 

• Hoe kijkt het bestuur tegen een potentiële kans met een BC Delft ‘competitie inhaal 
evenement, zowel operationeel als qua toegevoegde waarde. Idee is dat we de hal inzetten 
om de achtergestelde wedstrijden van de competitie in te halen, waarbij wordt gericht op 
een beperkt aantal interacties (e.g. 4 teams uit één competitie). Dit kan zowel op de 
‘standaard’ datum eind februari worden georganiseerd, als later in het jaar.  

• Het aanschaffen van een nieuwe muziek en stereo installatie voor zowel ondersteunende 
muziek tijdens de trainingen, als omroepen tijdens de toernooien? 


