
 
 
BC Delft Jaarverslag Jeugdcommissie 2020-2021 
 
 
Helaas door de lockdown was het een raar en verknipt seizoen… 
We begonnen vol goede moed eind augustus met de trainingen. Helaas kwam er toch een stop voor 
de binnensport na de herfstvakantie…. 
Pas in de loop van het nieuwe jaar konden we weer voorzichtig starten met trainingen (en nog onder 
bepaalde voorwaarden en restricties). Hierdoor hebben we ook weer buiten trainingen gedaan wat 
erg werd gewaardeerd door de jeugd. 
 
 
Samenstelling jeugdcommissie 
De jeugdcommissie bestaat nu uit de volgende personen : 

• William Oldenburg  (voorzitter en bestuurslid) 

• Ineke Lotgering, 

• Annemieke Dur (zilveren shuttle toernooi), 

• Lucy Korving (competitieleidster), 
 
 
Trainers 
Kleine verandering bij onze staf; 
TakLing is gestopt en hiervoor in de plaats is Lorenzo Lasalvia aangetrokken (hij geeft ook training bij 
de senioren op woensdag). 
Trainers dus op woensdag : Tatum & Albert, Jos & Lorenzo en Jeroen & Wilco.  
Op zondag hebben we training gegeven tot aan de herfstvakantie. Dit werd gedaan door Tatum, Jos 
en Wilco. 
Regelmatig hadden we assistentie van Kira en Isabelle, daar zijn we natuurlijk reuze blij mee !! 
 
 
Leden 
Door de corona perikelen en het feit dat binnensport een tijd lang niet kon doorgaan, hebben we 
helaas ook wat jeugd leden verloren. Gelukkig is er altijd een bepaalde groep die erg trouw is en 
altijd aanwezig en die zijn zowel binnen als buiten aanwezig geweest bij de trainingen. 
 
 
Toernooien 
Het RJC toernooi in November 2020 is helaas geannuleerd door de Corona. 
Ook geen zilveren shuttle toernooi geweest. 
 
 
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 
Dit jaar zou de nieuwe opzet van de jeugd competitie van start gaan…..Helaas door de corona 
lockdown is dit niet gestart eind oktober (wedstrijden waren niet meer toegestaan).  
Later in het voorjaar is er ook geen start meer gemaakt met de andere competitie vormen, helaas 
voor alle kinderen weinig tot geen wedstrijden dit seizoen. 
  
 
Wensen 

• Graag meer ouders die zich in willen zetten voor de jeugdafdeling zodat de taken meer 
verdeeld kunnen worden om zo de toekomst voor de jeugd te garanderen. 

• Leden voor de jeugdcommissie gezocht (ook een voorzitter die in het bestuur plaatsneemt), 
want helaas gaat William er mee stoppen  

• Starten met de Bamito Training voor kinderen vanaf 4 jaar  
 


