
Jaarverslag 2015 

Badmintonclub Waterland 



Voorwoord 

Als ik op dinsdagavond de sportzaal binnenloop, zie ik niet altijd dezelfde spelers. Dat wil dus zeggen 
dat niet iedereen elke week komt. Daarom lijkt het dan vaak erg rustig. De leden hebben we wel, maar 
ze komen niet regelmatig. Dat merkten we ook met de clubkampioenschappen. Vroeger deden we dat 
op een zondag, en die was in een mum van tijd volgeboekt, en dan kwam je op de wachtlijst. Omdat de 
zondag niet populair meer bleek, hielden we de speelavonden aan, maar juist door de onregelmatige 
komst moesten partijen steeds uitgesteld worden. Als bij een dubbelspel één persoon er niet is, dupeer 
je drie anderen. Een probleem dus. 

Jarenlang hebben we ervoor geijverd om de hele zaal te krijgen, dat is gelukt, maar dat lijkt nu niet 
rendabel meer. Meestal blijft 1/3 deel onbezet. Zonde van de kosten. 

Vorig jaar gaf ik aan dat onze penningmeester ermee wilde stoppen, het lijkt er nu op dat ze toch 
voorlopig nog doorgaat. Hoera! Want deze "ouwe hap" werkt al zo lang samen, we zijn zo aan elkaar 
gewend en kennen elkaar goed. Dat werkt natuurlijk erg prettig. 

Bij de jeugdbegeleiding is er wel wat veranderd. René Slotboom moest helaas stoppen, wegens 
gezondheidsproblemen thuis. Naast "good old" Maart, Conny , George en Johan, hebben we nu ook 
hulp van Michele Veerman (zij heeft vroeger bij ons gespeeld en is hogerop gegaan) en Dennis van 
Roijen (inderdaad, de zoon van). En natuurlijk is ook Therra, onze trainer er nog steeds. Hij is er ook 
van oktober tot april op de dinsdagavond, om iedereen die nieuw is te trainen, maar hij is er voor 
allemaal, dus stap op hem af als je dat wilt. 

Ook is bij de jeugd het familietoernooi weer gespeeld. Dat was zoals altijd weer een succes. We hopen 
weer dat dit mensen inspireert om lid te worden. Kom een keertje proefspelen, altijd welkom. 
Op maandag 9 mei is houden we weer onze jaarvergadering. Suggesties en nieuwe ideeën zijn altijd 
welkom, dus laat je gezicht eens zien. Koffie staat klaar. 

De laatste speeldagen van het seizoen zijn vastgesteld op: 

Dinsdag 12 juli 2016 
Zaterdag 16 juli 2016 

Na de zomervakantie beginnen we weer op: 

Dinsdag 30 augustus 2016 
Zaterdag 10 september 2016 

Dus nogmaals: kom eens naar onze supergezellige jaarvergadering!! 

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 9 mei 2016 zal worden 
gehouden in kantine van sporthal Opperdam, Heideweg 4 te Volendam. 

Aanvang van de vergadering is 20:00 uur. 
Ook ouders van onze Ueugd)leden zijn hierbij natuurlijk van harte welkom. 

Agenda: 

1. Opening 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 mei 2015 

3. Jaarverslagen van: - ledenadministratie 
- secretaris 
- jeugdcommissie 

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 2016 / 2017 

8. Bestuursverkiezing 

9. Vaststelling van de contributie 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

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 penningmeester is aan het eind van het verenigingsjaar 2015 / 2016 reglementair 
aftredend. Natascha heeft aangegeven opnieuw herkiesbaar te zijn. Eventuele 
tegenkandidaten kunnen zich bij het bestuur aanmelden. 

Punt 9: Het bestuur stelt voor om per 1 juli 2016 met€ 3,- per kwartaal te verhogen. 

Jeugd tot 18 jaar zaterdag: 
Jeugd tot 18 jaar dinsdag: 
18 jaar en ouder: 

€ 20,- per kwartaal 
€ 22,- per kwartaal 
€ 28,- per kwartaal 
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Notulen van de algemene ledenvergadering van Badmintonclub Waterland, gehouden op 
maandag 18 mei 2015 in de kantine van sporthal Opperdam. 

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

1. Opening 

Ankie Hoogendijk opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Mededelingen: 

Laatste speeldagen huidig seizoen: - dinsdag 30 juni 2015 
- zaterdag 4 juli 2015 

- dinsdag 18 augustus 2015 
- zaterdag 22 augustus 2015 

Eerste speeldagen nieuwe seizoen: 

2. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 19 mei 2014 

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 
Natascha geeft een korte toelichting: 

* Rekening van baten en lasten heeft een positief resultaat van€ 39,00. 

* Balans geeft aan dat er nog een bedrag van€ 9.617,04 in kas is. 

* Begroting 2015: - minder inkomsten vanuit de contributie 
- de subsidieopbrengsten zijn begroot exclusief mogelijke deelname aan DEEN 
Jeugdsponsoractie 
- zaalhuur is lager begroot i.v.m. wijziging zaalhuur zaterdag (-1 uur 1/3 zaal) 

Geen opmerkingen 

De begroting wordt zonder verdere opmerkingen vastgesteld. 

5. Rapport kascommissie 

Trudy Ent + Albert Steur hebben de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. 

6. Benoeming nieuwe kascommissie 

Zowel Trudy als Albert zijn bereid om opnieuw plaats te nemen in de kascommissie voor volgend jaar. 
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7. Beleid van het bestuur voor 2015 / 2016 

Het ledenaantal MOET omhoog. Het aantal leden is nu vastgesteld op 80 - 85 leden. 

8. Bestuursverkiezingen 

Dit jaar is de secretaris reglementair aftredend. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn aangemeld, 
wordt Kees opnieuw voor een periode van 3 jaar benoemd als secretaris. 

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 

Trudy merkt op dat zij het "wij-gevoel" mist binnen de club. Er wordt met vaste groepjes gespeeld. 

George komt met het voorstel om de betalingen eens per half jaar te laten doen. Er wordt afgesproken 
om dit tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering verder te bespreken. 

Ten aanzien van het ledenaantal wordt afgesproken om flyers uit te delen in de groepen 4 + 5 + 6 van 
de basisscholen, om op die manier hopelijk wat meer jeugdleden aan te trekken. Vanaf september 
zullen de scholen benaderd worden in hoeverre dit mogelijk is. 

Er zal vaker geadverteerd moeten worden in Nivo + Stadskrant (ook met gratis kwartaal spelen)+ 
vermelding op de website. 

11. Sluiting 

Ankie bedankt iedereen voor de komst, en sluit daarna de vergadering. 

5 



Ledenadministratie Badmintonclub Waterland 2015 

Het ledenaantal in 2015 heeft zich naar het einde toe toch nog opgetrokken. Begin 2015 is het 
ledenaantal nog verder gezakt tot een aantal van 83, maar dat is nu toch nog hersteld naar 89. Toch 
blijft het zorgwekkend. We hebben dit jaar diverse advertenties geplaatst met daarbij een kwartaal 
gratis spelen aangeboden, maar daar zijn niet veel nieuwe leden op afgekomen. 
Op de dinsdagavond is er nog wel een gezellige drukte, maar het is er ook vaak best wel stil. In 2015 
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. Door het teruglopend ledenaantal heeft het bestuur besloten om 1/3 
zaal op de dinsdagavond in te leveren. 

Het aantal jeugdleden is dit jaar gelijk gebleven. Maar bij de oudere jeugdleden kunnen we nog wat 
leden gebruiken. Dit is de groep die speelt van half elf tot twaalf uur. 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 2016 is 89, als volgt te verdelen: 

Dinsdag 
Zaterdag junioren 
Zaterdag senioren 

De verdeling naar junioren/senioren is als volgt: 

Junioren 
Senioren 

Natascha Pannekeet-Smit 

43 (vorig jaar 45) 
36 (vorig jaar 36) 
10 (vorig jaar 10) 

36 (vorig jaar 36) 
53 (vorig jaar 55) 

Beleid voor 2016 / 2017: 

Het te voeren beleid voor het seizoen 2016 / 2017 ziet er als volgt uit: 

o Opvang van nieuwe leden; 
o Actieve werving voor nieuwe Ueugd)leden; 
o Diverse toernooien organiseren; 
o Vrijwilligers proberen te werven voor de begeleiding van de jeugdleden; 
o Het ledenaantal proberen op te voeren. 
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Verslag van de Secretaris 

Na mijn herbenoeming mag ik weer voor drie jaar optreden als secretaris van onze mooie vereniging. 

Het afgelopen seizoen hebben we -in verband met de terugloop van het ledenaantal- helaas moeten 
besluiten om de zaalhuur op zowel de zaterdag als de dinsdag terug te brengen. Voor de zaterdag is de 
zaalhuur gedurende 1 uur met 1/3 zaal teruggebracht en op dinsdag waren we genoodzaakt om de hele 
zaal terug te brengen naar 2/3 deel. Op dit moment is dit voldoende om alle leden te laten spelen. 

Zoals al aangegeven is het ledenaantal jammer genoeg niet gestegen, maar gelukkig ook niet (nog) 
verder gedaald. We hopen -door o.a. het plaatsen van advertenties- dat we het volgend seizoen een 
hoop nieuwe leden mogen verwelkomen. Daarnaast proberen we ook op andere manieren nieuwe 
leden te werven, maar dat valt onder de categorie "makkelijker gezegd, dan gedaan". Dus heb je nog 
een enthousiast familielid, vriend(in) of kennis, laat hem of haar gezellig een keer vrijblijvend 
langskomen, en komen er op die manier een hoop nieuwe leden bij. 

Vorig jaar schreef ik dat Natascha had aangegeven dat zij haar functie als penningmeester vanwege 
persoonlijke omstandigheden wilde neerleggen. Ik ben zeer blij en verheugd om te melden dat 
Natascha zich toch opnieuw verkiesbaar heeft gesteld, dus -bij geen tegenkandidaten- mogen we haar 
ook de komende drie jaar weer verwelkomen. 

Er zijn dit jaar clubkampioenschapen georganiseerd, maar door blessures en andere langdurige 
afwezigheden, is dit toernooi jammer genoeg nooit helemaal afgerond.® 

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 Klauwer 

Maart Pannekeet 
Conny van Royen 
George Cloos 

voorzitter 
penningmeester 
secretaris 

Overige bestuursleden ondersteuning 
ondersteuning 
jeugd 

Ledenadministratie 

Maart Pannekeet / Conny van Royen / Johan Pannekeet / 
George Cloos I Rene Slotboom I Therra Darma 

Natascha Pannekeet 

Jeugdcommissie 

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 Klauwer 

Beheer website Frans Koek 

(Algemene) Vergaderingen 
In het jaar 2015 heeft het bestuur, samen met de diverse commissies, zes keer vergaderd. De 
algemene ledenvergadering is gehouden op 18 mei 2015 in de kantine van sporthal Opperdam. 
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Sponsoring 
In 2015 mochten we helaas niet deelnemen aan de Deen Jeugdsponsoractie. Daarentegen is KBK 
Bouw dit jaar gelukkig wel 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 
o Najaarstoernooi 
o Familietoernooi 

Website 
De website is ook dit jaar 
beheerd door Frans 
Koek. Ik moet wederom 
bekennen dat ik 
behoorlijk nalatig ben 
geweest met de aanvoer 
van informatie richting 
Frans, maar alles wat 
verzonden is heeft Frans 
wel keurig geplaatst. Op 
de website kun je alle 
relevante 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 Klauwer 
Secretaris 

Verslag van de jeugdcommissie 

In 2015 zijn er drie toernooien georganiseerd, een dubbeltoernooi, een enkeltoernooi en een 
Familietoernooi. 

Januari 2015: Familietoernooi 

Na de positieve reacties van het eerste jaar wilden we dit toernooi graag voor de tweede keer 
organiseren. En zoals we hadden verwacht, was er weer een hoge opkomst. 
We hadden maar liefst 6 poules, onderverdeeld in 4 poules van vier koppels en 2 poules van 5 koppels, 
waarbij het niveau van het kind bepalend was in welke poule je zat. 

Er werden in totaal drie wedstrijden gespeeld in de poule met vier koppels en vier wedstrijden in de 
poule met vijf koppels. Iedere wedstrijd duurde 15 minuten. 

Tussen de wedstrijden zaten 5 minuten om even op adem te komen en om weer klaar te staan voor de 
volgende partij. Dit alles werd bijgehouden door een tijdklok die voor iedereen te zien was in de zaal. 
Op papier lijkt dit te doen, maar in de praktijk is dit voor sommigen pittig aanpoten. Er werd weer zeer 
fanatiek gespeeld met vele spannende partijen. 
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De uitslagen: 

Poule 1: 
1. Anthony & Frank Peetoom 
2. Tobias & vader Baas 
3. Maurice Peetoom & Nick 
4. Joris & Jos Blok 
5. Floris & Teuni Baas 

Poule 4: 
1. Noa Schilder & Niels Jonk 
2. Nathan & Paul 
3. Isabelle & André Tol 
4. Janneke & Ben Knelange 
5. Janine Veerman & Monique 

Poule 2: 
1. Femke & Nico Buurs 
2. Marleen & Henny Pannekeet 
3. Geranne & Eric Tuyp 
4. Anne & Jan Mooyer 

Poule 3: 
1. Anouk & Aart Maat 
2. Emma & Peter Hoogland 
3. Caya & Kees Schokker 
4. Emma & Johan Hamersma 

Poule 5: 
1. Moniek Schilder & Marian Molenaar 
2. Noa & Franco Bien 
3. Megan Saunders & Theresa Kok 
4. Pascalle & Paula Tol 

Poule 6: 
1. Aeon & Phillip Karregat 
2. Christie & Kees Tuip 
3. Jessica & vader Rep 
4. Mitchel & Jenny 

Na deze inspanningen volgde er onder een genot van een drankje de prijsuitreiking. 
Voor alle nummers 1 stond er een beker klaar en werd er nog even gezellig nagepraat. 
Ik wil hierbij alle deelnemers en vrijwilligers bedanken voor de inzet en misschien tot volgend jaar! 

Juni 2015: Dubbeltoernooi 

Net voor de zomervakantie is er nog een dubbeltoernooi gespeeld. Er waren 28 deelnemers 
onderverdeeld in 3 poules: 

Poule A met daarin ook 5 koppels (tweede groep). 
Poule B met daarin 5 koppels (gevorderde jongste jeugd) 
Poule C met daarin 4 koppels (beginners jongste jeugd) 

In poule A wonnen Frank Peetoom en Noa Schilder afgetekend zonder ook maar een set af te staan. 
Mooie prestatie! 
Overige uitslagen: 
2. Joris Blok en Lucas Tuyp 
3. Antony Peetoom en Jos Blok 
4. Marleen Pannekeet en Femke Buurs 
5. Bram Hazelhof en Maurice Peetoom 
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In poule B moest er een beslissingswedstrijd worden gespeeld om de eerste plaats. 
Deze ging tussen Monique Schilder/ Isabelle Tol en Emma Hoogland/ Janneke Knelange. 
Monique en Isabelle wonnen dit met 21-16 en 21-11. 
3. Sharon Runderkamp en Megan Saunders. 
4. Janine Veerman en Kaya Schokker. 
5. Noa Bien en Regina Kras. 

In poule C moest er ook een beslissingswedstrijd aan te pas komen om te bepalen wie de winnaar werd 
in de poule. Aeon Karregat en Marissa v/d Berg moesten het opnemen tegen Cathy Koning en Denise 
Jonk. Deze spannende wedstrijd werd gewonnen door Cathy en Denise 14-21 en 16-21. 
3. Mitchell Snoek en Timo Steinmetz. 
4. Lars Nieuweboer en Lucy Tuyp. 

Al met al een leuk toernooi al duurde het wat te lang, dat kwam vooral omdat het seizoen op z'n eind 
liep en er af en toe wat deelnemers niet kwamen opdagen. Wij als organisatie moeten dit dan ook iets 
eerder in het seizoen inplannen. 
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