Jaarverslag 2014

Badmintonclub Waterland
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Voorwoord
Als ik mijn gedachten zo laat gaan over ons bestuur, dan is het heel prettig dat we al zo lang dezelfde
samenstelling hebben. Je kent elkaar goed, en je weet van iedereen de (eigen)aardigheden. Je weet
wat je aan elkaar hebt. Dat werkt heel goed samen. Het is alleen wel zo dat enkele bestuursleden
intussen wel een leeftijd bereikt hebben, dat er een tijd gaat komen dat dit niet nog jaren gaat duren.
Maar laten we niet op de dingen vooruit lopen. Koester je zegeningen. Helaas, kort nadat ik dit stukje
had ingeleverd, kregen wij te horen dat Natascha Pannekeet na 20 jaar penningmeester te zijn
geweest, hiermee wil gaan stoppen. Wij vinden dat heel jammer, vooral omdat ze haar werk altijd naar
volle tevredenheid heeft gedaan. We hebben begrip voor haar beslissing, maar moeten nu dus op zoek
naar een goede opvolger. Ze is bereid om diegene op alle manieren te helpen en in te werken, er is dus
een vacature. Wie o wie?
Zoals ik al in mijn vorig verslag schreef, afgelopen jaar zijn de clubkampioenschappen niet gespeeld,
omdat er nog wel eens problemen waren wat betreft de aanwezigheid van sommige spelers. Dit jaar is
er weer een poging gewaagd, het resultaat horen jullie volgend jaar.
Van oktober tot april hebben we op de dinsdagavond Therra Darma als trainer voor de nieuwe leden,
maar iedereen kan hem om begeleiding vragen. Verder is hij er het hele jaar op de zaterdag voor de
jeugd.
In een vorig stukje schreef ik al dat Maart en Conny al “honderd jaar”de jeugd begeleiden, maar ze zijn
intussen dus al de volgende eeuw ingegaan. Grote klasse!!! We zijn blij met George, Johan en René,
die kunnen we ook niet missen. En natuurlijk is Therra er ook.
We kunnen altijd extra hulp gebruiken, want er is wel eens iemand ziek of op vakantie. Wie kan er eens
in de twee of drie weken, het bestuur hoort het graag.
Het afgelopen jaar is ook weer het familietoernooi bij de jeugd gespeeld. Dat is altijd een groot succes.
En we hopen dat de familieleden van de kinderen het ook zo leuk vinden, dat ze misschien wel lid willen
worden. Nieuwe leden zijn altijd welkom. We hebben op dinsdag nog steeds de hele zaal. We spelen
vanaf 20.30 uur.
Op maandag 18 mei houden we weer onze jaarvergadering. Ik hoor in de “wandelgangen” weleens opof aanmerkingen, maar die kun je beter op die avond spuien, want dan kan er over gepraat worden.
De laatste speeldagen van het seizoen zijn vastgesteld op:
- dinsdag 30 juni 2015
- zaterdag 4 juli 2015
Na de zomervakantie beginnen we weer op:
- dinsdag 18 augustus 2015
- zaterdag 22 augustus 2015
Laten we dit keer nu eens een superopkomst krijgen op de jaarvergadering! Er staat altijd koffie, thee of
fris klaar.
Dus hopelijk tot ziens,
Ankie Hoogendijk,
Voorzitter.
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Uitnodiging
Wij willen je van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering
van badmintonclub Waterland, die op maandag 18 mei 2015 zal worden
gehouden in kantine van sporthal Opperdam, Heideweg 4 te Volendam.
Aanvang van de vergadering is 20:00 uur.
Ook ouders van onze (jeugd)leden zijn hierbij natuurlijk van harte welkom.
Agenda:
1.

Opening

2.

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 19 mei 2014

3.

Jaarverslagen van:

4.

Toelichting op het financiële verslag en vaststelling van de begroting (penningmeester)

5.

Rapport kascommissie

6.

Benoeming nieuwe kascommissie

7.

Beleid van het bestuur voor het seizoen 2015 / 2016

8.

Bestuursverkiezing

9.

Vaststelling van de contributie

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

- ledenadministratie
- secretaris
- jeugdcommissie

Toelichting:
Punt 7: Als er tijdens het afgelopen verenigingsjaar zaken naar jouw mening niet (of onvoldoende)
hebben plaatsgevonden en / of er zaken zijn die onvoldoende naar behoren zijn behandeld,
dan stelt het bestuur het op prijs als je dit bij de vergadering kenbaar wilt maken, zodat wij
hiermee aan de slag kunnen.
Punt 8: De secretaris is aan het eind van het verenigingsjaar 2014 / 2015 reglementair aftredend.
Kees heeft aangegeven opnieuw herkiesbaar te zijn. Eventuele tegenkandidaten kunnen
zich bij het bestuur aanmelden.
Natascha Pannekeet heeft aangegeven haar taken als penningmeester te willen
neerleggen. Eventuele kandidaten kunnen zich bij het bestuur aanmelden.
Punt 9: Het bestuur ziet geen aanleiding om de contributie te verhogen.
Jeugd tot 18 jaar zaterdag:
Jeugd tot 18 jaar dinsdag:
18 jaar en ouder:

€ 17,- per kwartaal
€ 19,- per kwartaal
€ 25,- per kwartaal
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Notulen van de algemene ledenvergadering van Badmintonclub Waterland, gehouden op
maandag 19 mei 2014 in de kantine van sporthal Opperdam.
Aanwezig:

Maart Pannekeet, Conny van Royen, Ankie Hoogendijk, Natascha Pannekeet, Kees
Klouwer, George Cloos, Peter Hoogland, Trudy Ent en Frans Koek.

1. Opening
Ankie Hoogendijk opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Mededelingen:
Laatste speeldagen huidig seizoen:

- dinsdag 24 juni 2014
- zaterdag 28 juni 2014

Eerste speeldagen nieuwe seizoen:

- dinsdag 19 augustus 2014
- zaterdag 23 augustus 2014

2. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 6 mei 2013
Geen opmerkingen, de notulen zijn goedgekeurd.
3. Jaarverslagen van:
Ledenadministratie:
Geen opmerkingen
Secretaris:
Geen opmerkingen
Jeugdcommissie:
Geen opmerkingen
4. Toelichting op het financiële verslag en vaststelling van de begroting
Geen opmerkingen
De begroting wordt zonder verdere opmerkingen vastgesteld.
5. Rapport kascommissie
Peter Hoogland en Thomas Buter hebben de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.
6. Benoeming nieuwe kascommissie
Peter Hoogland is bereid om opnieuw plaats te nemen in de kascommissie voor volgend jaar. Trudy Ent
is tevens bereid om in de kascommissie plaats te nemen. (In verband met het feit dat Peter geen lid
meer is, is aan Albert Steur gevraagd of hij in de kascommissie plaats kan nemen. Hij heeft
aangegeven hier geen problemen mee te hebben.
7. Beleid van het bestuur voor 2014 / 2015
Geen opmerkingen.
8. Bestuursverkiezingen
Dit jaar is de voorzitter reglementair aftredend. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn aangemeld,
wordt Ankie opnieuw voor een periode van 3 jaar benoemd als voorzitter.

5

9. Vaststelling van de contributie
Het bestuur ziet geen aanleiding om de contributie te verhogen. Voorgesteld wordt dan ook om de
huidige contributie ook voor het komend seizoen als volgt vast te stellen:
Jeugd tot 18 jaar zaterdag:
Jeugd tot 18 jaar dinsdag / donderdag:
18 jaar en ouder:

€ 17,00 per kwartaal
€ 19,00 per kwartaal
€ 25,00 per kwartaal

Hier zijn verder geen opmerkingen over, en de contributie wordt dan ook op deze wijze vastgesteld.
10. Rondvraag
Peter stelt voor om nieuwe jeugdleden voor 1 kwartaal gratis te laten spelen. Na de zomervakantie
kunnen nieuwe leden dan tot 1 januari 2015 gratis trainen en spelen. Daarnaast is het wellicht een
mogelijkheid om via het SKOV de groepen 4 t/m 8 van de basisscholen te benaderen, om op die manier
nieuwe jeugdleden te werven.
Frans geeft aan dat de tekst op de homepagina van de website aan vervanging toe is. Frans zal hier
een eerste aanzet toe geven.
Kees zal het jaarverslag nog even aan Frans mailen, zodat dit ook op de site kan worden geplaatst.
11. Sluiting
Ankie bedankt iedereen voor de komst, en sluit daarna de vergadering.
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Ledenadministratie Badmintonclub Waterland 2014
De daling van het ledenaantal heeft zich ook in 2014 voortgezet. Eigenlijk is het op dit moment best wel
zorgwekkend, want op het moment van schrijven is het ledenaantal nog verder gezakt tot een aantal
van 83!
Op de dinsdagavond is er nog wel een gezellige drukte, maar het is er ook vaak best wel stil. In 2014
hebben we de beschikking gehad over de gehele zaal in de oude hal van Sporthal Opperdam. Van
september tot en met april is er op dinsdagavond een trainer aanwezig en er worden eens per jaar
clubkampioenschappen gespeeld.
Het aantal jeugdleden is dit jaar weer iets afgenomen. Vooral bij de oudere jeugdleden kunnen we nog
wat leden gebruiken. Dit is de groep die speelt van half elf tot twaalf uur. Ook bij de jongste groep geldt
dat er nog steeds wat leden bij kunnen. We zullen o.a. middels advertenties moeten proberen om hier
weer wat jeugd bij te krijgen. En ik zou zeggen vertel tegen iedereen in je naaste omgeving wat voor
een leuke (en goedkope) sport badminton is. Indien er nog ideeën zijn voor het verwerven van
leden dan horen wij dat graag.
Het totaal aantal leden per 1 januari 2015 is 91, als volgt te verdelen:
Dinsdag
Zaterdag junioren
Zaterdag senioren

45 (vorig jaar 56)
36 (vorig jaar 40)
10 (vorig jaar 6)

De verdeling naar junioren/senioren is als volgt:
Junioren
Senioren

36 (vorig jaar 41)
55 (vorig jaar 61)

Natascha Pannekeet-Smit
_________________________________________________________________________________

Beleid voor 2015 / 2016:
Het te voeren beleid voor het seizoen 2015 / 2016 ziet er als volgt uit:
o Opvang van nieuwe leden;
o Actieve werving voor nieuwe (jeugd)leden;
o Diverse toernooien organiseren;
o Vrijwilligers proberen te werven voor de begeleiding van de jeugdleden;
o Het ledenaantal proberen op te voeren naar ± 100 a 110 leden.
_________________________________________________________________________________
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Verslag van de Secretaris
En ook dit jaar mag ik weer een kort stukje schrijven over het verloop van dit seizoen.
Vanaf dit seizoen is de zaalhuur op de dinsdagavond opnieuw conform onze wensen toegekend. Dat
ging helaas niet zonder slag of stoot, maar uiteindelijk hebben we onze zaalhuur toch kunnen
handhaven, en daar zijn we erg blij mee. Dit betekent dat we vanaf 20:30 uur de hele zaal tot onze
beschikking hebben.
Zoals Natascha al aangaf, is het ledenaantal op zowel de dinsdag als de zaterdag opnieuw gedaald, en
ligt het totaal aantal leden niet meer boven de 100. Door advertenties en mond-op-mond reclame hopen
we het komend seizoen het ledenaantal uit te breiden. Het afgelopen jaar hebben we al een speciale
actie voor nieuwe jeugdleden op touw gezet, waarbij zij 1 kwartaal gratis mochten spelen. Dit heeft
jammer genoeg niet het gewenste resultaat opgeleverd. Dus heb je vrienden, vriendinnen, broers,
zussen, ouders, opa’s of oma’s die graag eens een keer iets anders willen qua sport, neem ze een keer
mee naar de sporthal en hopelijk zullen ze dan zelf ervaren hoe leuk onze sport is.
Als gevolg van het aanstaande vertrek van Natascha, hebben we binnen het bestuur op dit moment een
“vacature” van penningmeester. Hierbij wil ik jullie vragen om eens na te denken of dit misschien iets
voor jou is. Mocht je interesse hebben, dan kun je jezelf bij mij opgeven. Jullie zouden ons er enorm
mee helpen. Uiteraard word je goed begeleid en ingewerkt door Natascha.
Door omstandigheden zijn er dit jaar helaas geen clubkampioenschapen georganiseerd. Hopelijk wordt
deze traditie volgend jaar weer in ere hersteld.
De samenstelling van het bestuur van badmintonclub Waterland bestaat uit het dagelijks bestuur met
ondersteuning van diverse commissies:
Dagelijks bestuur

: Ankie Hoogendijk
Natascha Pannekeet
Kees Klouwer

-

voorzitter
penningmeester
secretaris

Overige bestuursleden

: Maart Pannekeet
Conny van Royen
George Cloos

-

ondersteuning
ondersteuning
jeugd

Jeugdcommissie

: Maart Pannekeet / Conny van Royen / Johan Pannekeet /
George Cloos / René Slotboom / Therra Darma

Ledenadministratie

: Natascha Pannekeet

Trainers en jeugdopvang

: Therra Darma (zowel jeugd als recreanten)
Maart Pannekeet (jeugd)
Conny van Royen (jeugd)
Johan Pannekeet (jeugd)
George Cloos (jeugd)
René Slotboom (jeugd)

Commissie pers / publiciteit : Ankie Hoogendijk
Kees Klouwer
Beheer website

: Frans Koek

(Algemene) Vergaderingen
In het jaar 2014 heeft het bestuur, samen met de diverse commissies, zes keer vergaderd. De
algemene ledenvergadering is gehouden op 19 mei 2014 in de kantine van sporthal Opperdam.
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Sponsoring
In 2014 hebben we deelgenomen aan de Deen Jeugdsponsoractie. Daarbij hebben we weer een mooi
bedrag bij elkaar gespaard. Ook KBK Bouw is dit jaar weer bereid gevonden om een bedrag te
sponsoren voor één van de jeugdtoernooien.
Clubevenementen
In het afgelopen jaar zijn de volgende toernooien
georganiseerd:
o Voorjaarstoernooi op de zaterdagen 22 + 29 maart +
5 april 2014
o Najaarstoernooi op de zaterdagen 1 + 8 en 15
november 2014
o Familietoernooi
Website
De website is ook dit jaar beheerd door Frans Koek. De site
ziet er nog steeds tiptop uit. Nou nog een secretaris die af en
toe nieuwe informatie aanlevert.  Op de website kun je veel
informatie vinden over onze club, dus neem gerust eens een
kijkje op: www.bcwaterland.nl. Mochten jullie toch nog vragen
hebben, dan kunnen jullie deze altijd aan mij stellen via
k.klouwer@edam-volendam.nl.
Kees Klouwer
Secretaris
__________________________________________________________________________________

Verslag van de jeugdcommissie
In 2014 zijn er twee toernooien georganiseerd, een dubbeltoernooi en een enkeltoernooi.
KBK Voorjaars dubbeltoernooi 2014
Aan het dubbeltoernooi deden 39 jeugdleden mee, deze waren onderverdeeld in 4 poules, t.w.
Poule A en B: Jeugd 12+
Poule C en D: Jongste jeugd.
Een wedstrijd bestond uit 2 sets.
Poule D bestond uit 6 deelnemers. Iedere speelster dubbelde om beurten met een ander.
Dat betekende dat iedereen steeds een andere dubbelpartner had maar ook dat diegene weer tegen
een andere tegenstander moest spelen. Er werden vijf ronden gespeeld waarbij de individuele punten
van iedereen werden bijgehouden. De wedstrijden waren erg close, de puntenaantallen lagen dicht bij
elkaar.
1.) Maeve Emond:
2.) Rosa Bond:
3.) Megan Saunders:

215 pnt.
193 pnt.
191 pnt.

4.) Christie Tuyp:
5.) Monique Schilder:
6.) Juna Schouten:

185 pnt.
180 pnt.
156 pnt.

Poule C bestond uit 4 koppels die twee ronden speelden. Ieder speelde in totaal 6 wedstrijden. Hier
was het jammer genoeg niet zo spannend. Janneke Knelange en Roos Bakker waren te sterk, ze
verloren maar 1 set.
1.) Janneke Knelange / Roos Bakker:
2.) Melanie Bont / Noa Bien:

11 pnt.
6 pnt.

3.) Janine Veerman / Pascalle Tol:
4.) Denise Tuyp / Anne Plat:

5 pnt.
2 pnt.

Poule B bestond uit 6 koppels die in totaal 5 wedstrijden speelden.
Hier waren Femke Buurs en Britt Pannekeet heer en meester, zij verloren ook maar 1 set.
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1.) Femke Buurs/ Britt Pannekeet:
9 pnt.
2.) Kim Pannekeet / Isabelle Tol:
6 pnt.
3.) Maurice Peetoom / Bram Hazelhof: 5 pnt.

4.) Marleen Pannekeet / Regina Kras: 4 pnt.
5.) Anne Mooyer / Sharon Runderkamp:3 pnt.
6.) Noa Schilder / Melani Kraay:
3 pnt.

In poule A waren er aanvankelijk problemen met de bezetting maar door deelname van Therra, Rene
Slotboom en twee ouders konden we toch een poule maken.
Ook deze poule bestond uit 6 koppels, ook hier waren er uitgesproken winnaars: Rianne Keizer en
Bianca de Boer verloren maar 1 setje.
1.) Rianne Keizer / Bianca de Boer:
2.) Kelcey v Vlaanderen / Rene Slotboom:
3.) Bianca Kes / Therra Darma:

9 pnt.
6 pnt.
5 pnt.

4.) Joris Blok / Antony Peetoom:
5.) Tobias Baas / Floris Baas:
6.) Frank Peetoom / Jos Blok:

4 pnt.
3 pnt.
1 pnt.

Najaars enkeltoernooi 2014
Het enkeltoernooi had een bezetting van 31 deelnemers, verdeeld over 5 poules (poule A t/m E).
In Poule E zaten de beginnelingen die na de zomervakantie waren begonnen. Zij speelden 3
wedstrijden onder begeleiding van Therra.
1.) Aeon Karregat:
2.) Timo Steinmetz:
3.) Stanley Snoek:
4.) Mitchell Snoek:

5 pnt.
4 pnt.
2 pnt.
1 pnt.

In poule B was het spannend, wie werd er 1,2 of 3?
Megan Saunders werd met 1 puntje verschil derde,
voor plek 1 en 2 moest er een beslissingswedstrijd aan
te pas komen. Maeve Emond won met 2-0 van Monique
Schilder.
1.) Maeve Emond:
2.) Monique Schilder:
3.) Megan Saunders:
4.) Juna Schouten:
5.) Christie Tuyp:
6.) Pascalle Tol:

8 pnt.
8 pnt.
7 pnt.
5 pnt.
1 pnt.
1 pnt.

In Poule C bevonden zich 7 deelnemers onder wie Noa
Bien die een poule hoger ging spelen.
Dit waren voor haar zware wedstrijden maar daar leer
je ook weer van!! De derde plek ging na een spannende beslissingswedstrijd naar Monique Knelange
(2-1). Goed gespeeld!! De eerste plaats ging naar Sharon Runderkamp, zij moest maar 1 set afstaan.
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1.) Sharon Runderkamp:
2.) Melani Kraay:
3.) Janneke Knelange:
4.) Regina Kras:
5.) Isabelle Tol:
6.) Janine Veerman:
7.) Noa Bien:

11 pnt.
10 pnt.
6 pnt.
6 pnt.
5 pnt
3 pnt.
0 pnt.

In poule B ging Marleen Pannekeet er met de 1ste
prijs vandoor. In de poule met 8 deelnemers was ze
de sterkste met 12 punten, volgend jaar poule A
Marleen?
Daarachter zaten 5 spelers die nog de prijzen konden
pakken. Bram Hazelhof (2e) en een verrassende 3e
plaats voor Noa Schilder. Femke pakte met de vierde
plek ook nog een beker.
Geranne was er voor het eerst weer bij na haar
revalidatie en speelde een paar spannende
wedstrijden, goed gedaan Geranne!!
1.) Marleen Pannekeet:
2.) Bram Hazelhof:
3.) Noa Schilder:
4.) Femke Buurs:
5.) Geranne Tuyp:
6.) Maurice Peetoom:
7.) Lucas Tuyp:
8. Anne Mooyer:

12 pnt.
8 pnt.
7 pnt.
6 pnt.
5 pnt.
5 pnt.
5 pnt.
3 pnt.

In poule A kon Rianne Keizer niet haar titel verdedigen vanwege werken. Dan was dit de uitgelezen
mogelijkheid voor Bianca de Boer om die titel nu te gaan pakken. Dit lukte niet: de broertjes Baas waren
haar de baas. Grote afwezige was Joris Blok, toch voor mij een outsider voor de titel.
Ik hoop dat hij volgend jaar weer mee doet.
1.) Tobias Baas:
2.) Floris Baas:
3.) Bianca de Boer:
4.) Frank Peetoom:

11 pnt.
9 pnt.
8 pnt.
6 pnt.

5.) Antony Peetoom:
6.) Jan Tuyp:
7.) Jos Blok:

6 pnt.
2 pnt.
0 pnt.

Alle deelnemers en vrijwilligers bedankt voor de inzet en tot volgend jaar.
Namens de jeugdcommissie,
Johan Pannekeet
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