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Voorwoord 
 

 
Inmiddels is het mij duidelijk dat lang niet alle leden weten hoe gezellig onze jaarvergaderingen 
kunnen zijn, omdat ze niet komen. Doe dat nu eens wel, je kunt je woordje doen en ideeën spuien 
onder het genot van een koppie. 
  
De bezetting van de dinsdagavond is wisselend, soms gezellig druk, dan weer wat rustiger. Probeer 
eens wat vrienden of bekenden mee te krijgen, je mag altijd twee keer gratis spelen. 
 
Bij de jeugd begeleiden Maart en Conny de kinderen al sinds de uitvinding van het badmintonnen, 
verder zijn er George, Johan, Michele en Dennis. En natuurlijk onze trainer Therra, die er ook van 
september tot april op de dinsdagavond is. Je kunt hem dan altijd raadplegen als dat nodig is.  
 
Aan het eind van het jaar gaf Johan aan ermee te willen stoppen. Maar toen kreeg George 
gezondheidsproblemen, en mag voorlopig niet sporten. Gelukkig is Johan in het gat gesprongen, en is 
er dus voorlopig weer voor de jeugd. Dat is fijn, want er worden regelmatig toernooien gespeeld, o.a. 
het familie toernooi, altijd een succes, waarbij we hopen dat vaders, moeders, ooms, tantes enz. 
geïnspireerd worden eens op de dinsdagavond te komen kijken. En Johan heeft jarenlange ervaring. 
Wie weet wil je lid worden. 
 
In het bestuur is niets veranderd aan de samenstelling. Dat blijft prettig samenwerken, je kent elkaar 
zo langzamerhand goed
body-warmer?). 
 
Op maandag 8 mei is dus de bovengenoemde jaarvergadering. Hopelijk zien we jullie dan. Jullie 
kunnen ons helpen met praktische ideeën, waar we veel aan kunnen hebben. 
 
De laatste speeldagen van het seizoen zijn vastgesteld op: 
 

- zaterdag 8 juli 2017 
- dinsdag 11 juli 2017 

 
Na de zomervakantie beginnen we weer op: 
 

- dinsdag 5 september 2017 
- zaterdag 16 september 2017 

 
 
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 8 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 (jeugd)leden zijn hierbij natuurlijk van harte welkom. 
 

 
Agenda: 
 

1. Opening 
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 9 mei 2016 
 

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 2017 / 2018 
 
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 voorzitter is aan het eind van het verenigingsjaar 2016 / 2017 reglementair aftredend. 

Ankie heeft aangegeven opnieuw herkiesbaar te zijn. Eventuele tegenkandidaten kunnen 
zich bij het bestuur aanmelden.  
 

Punt 9:  Het bestuur stelt voor om de contributie niet te verhogen, waardoor deze als volgt kan 
worden vastgesteld: 
 
Jeugd tot 18 jaar zaterdag:   20,- per kwartaal     

 Jeugd tot 18 jaar dinsdag:    22,- per kwartaal    
 18 jaar en ouder:   8,- per kwartaal  
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Notulen van de algemene ledenvergadering van Badmintonclub Waterland, gehouden op  
maandag 9 mei 2016 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 12 juli 2016 
         - zaterdag16 juli 2016 
 
Eerste speeldagen nieuwe seizoen: - dinsdag 30 augustus 2016 
        - zaterdag 10 september 2016 
 
2. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 18 mei 2015 
 
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 negatief resultaat 1.648,57. 
 
* Balans geeft aan dat er nog een bedrag van bijna 8.000,- in kas is. 
 
* Begroting 2016:  - minder inkomsten vanuit de contributie, ook bedrag voor oninbaar begroot 
      - de subsidieopbrengsten zijn begroot exclusief mogelijke deelname aan DEEN  
      Jeugdsponsoractie 
      - zaalhuur is lager begroot i.v.m. wijziging zaalhuur zaterdag (2/3 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 
 
Frans Koek een Randolph Kruithoff  zijn bereid gevonden om plaats te nemen in de kascommissie 
voor volgend jaar.  
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7. Beleid van het bestuur voor 2016 / 2017 
 
Geen opmerkingen.  
 
8. Bestuursverkiezingen 
 
Dit jaar is de penningmeester reglementair aftredend. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn 
aangemeld en Natascha heeft aangegeven haar taken toch voort te willen zetten, wordt zij opnieuw 
voor een periode van 3 jaar benoemd als penningmeester. 
 
9. Vaststelling van de contributie 
 
Het bestuur stelt voor om de contributie - per kwartaal 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: 20,00 per kwartaal    
Jeugd tot 18 jaar dinsdag / donderdag:  22,00 per kwartaal    
18 jaar en ouder: 8,00 per kwartaal 
 
Frans Koek geeft aan het niet eens te zijn met de contributieverhoging. Hij geeft aan dat mensen niet 
meer willen betalen, en is bang dat leden die niet elke week spelen, hierdoor hun lidmaatschap 
misschien zullen opzeggen.  
 
Er wordt afgesproken om de zaalhuur op dinsdagavond terug te brengen van 22:30 naar 22:00 uur.  
 
Na overleg hieromtrent, wordt de contributie toch conform het eerder gedane voorstel vastgesteld. 
 
10. Rondvraag 
 
Trudy vraagt of de shuttlebeheerders (Frans Koek, Jan Kester, Kees Klouwer en Evert Jonk) 
nogmaals kenbaar kunnen worden gemaakt. 
 
George -stick wil zetten zodat Frans 
deze op de website kan plaatsen.  
 
11. Sluiting 
 
Ankie bedankt iedereen voor de komst, en sluit daarna de vergadering.  
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Ledenadministratie Badmintonclub Waterland 2016 
 
Het ledenaantal in 2016 is dit jaar drastisch afgenomen. Eind 2016 is het ledenaantal nog verder 
gezakt tot een aantal van 75, een afname van 14 leden ten opzichte van eind vorig jaar. Hoe dit 
verder moet, geen idee. Is het einde van onze club in zicht? We hebben begin dit jaar advertenties 
geplaatst en flyers uitgedeeld tijdens de Deen sponsoractie, maar daar is niet veel op af gekomen. 
Op de dinsdagavond is er nog wel een gezellige drukte, maar het is er ook vaak best wel stil. In 2016 
zijn we daarom gaan spelen in 2/3 zaal in de oude hal van Sporthal Opperdam. Van september tot en 
met april is er op dinsdagavond een trainer aanwezig.  
 
Ook bij de jeugdleden zien we dit jaar een verder verloop in het ledenaantal. We kunnen zeker nog 
wat leden gebruiken. We zullen o.a. met 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 2017 is 75, als volgt te verdelen: 
 
Dinsdag     39 (vorig jaar 43) 
Zaterdag junioren    28 (vorig jaar 36) 
Zaterdag senioren      8 (vorig jaar 10)     
 
De verdeling naar junioren/senioren is als volgt: 
 
Junioren     28 (vorig jaar 36) 
Senioren     47 (vorig jaar 53) 
 
Natascha Pannekeet-Smit 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

Beleid voor 2017 / 2018: 
 
Het te voeren beleid voor het seizoen 2017 / 2018 ziet er als volgt uit: 
 

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

 
_________________________________________________________________________________ 
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Verslag van de Secretaris
 

Als secretaris heb ik mezelf dit jaar wat vaker afgevraagd op welke manier we ons ledenaantal konden 
verhogen. Zoals Natascha al aangaf, is dit nog verder weggezakt tot onder de 80 leden.  
 
Ondanks meerdere advertenties en een ludieke weggeefactie tijdens de Deen jeugdsponsoractie, 
hebben we het ledenaantal niet weten te verhogen, hetgeen een behoorlijke tegenvaller is. We hopen 
het komend seizoen op meer succes. 
 
Daarnaast zijn er op de zaterdag wel wat wijzigingen doorgevoerd. Oud-leden Michele Veerman en 
Dennis van Royen zijn bereid gevonden om tweewekelijks de jeugdleden te begeleiden, en daar zijn 
we ontzettend blij mee. Door de plotselinge gezondheidsproblemen van George was het afscheid van 
Johan Pannekeet helaas (voor hem) van korte duur, maar als trouwe diender konden we gelukkig wel 
weer een beroep op hem doen, en dat getuigt van grote klasse.  
 
Op dinsdagavond is het afgelopen seizoen best wisselvallig geweest qua opkomst. Soms hadden we 
aan 5 banen genoeg, maar er waren ook avonden dat we meer dan de gehuurde 8 banen nodig 
hadden om alle leden op te vangen.  
 
De samenstelling van het bestuur van badmintonclub Waterland bestaat uit het dagelijks bestuur met 
ondersteuning van diverse commissies: 
 
Dagelijks bestuur :  Ankie Hoogendijk  -   voorzitter 
  Natascha Pannekeet  -   penningmeester 
  Kees Klouwer  -   secretaris   
 
Overige bestuursleden : Maart Pannekeet  -   ondersteuning 
  Conny van Royen  -   ondersteuning 
  George Cloos  -   jeugd 
 
Jeugdcommissie :  Maart Pannekeet / Conny van Royen / Johan Pannekeet /  
   George Cloos / Michele Veerman / Dennis van Royen / Therra Darma 
 
Ledenadministratie :  Natascha Pannekeet 
 
 
Trainers en jeugdopvang :  Therra Darma (trainer van zowel jeugd als recreanten) 
  Maart Pannekeet (jeugd) 
  Conny van Royen (jeugd) 
  Johan Pannekeet (jeugd)  
  George Cloos (jeugd) 
   Michele Veerman (jeugd) 
   Dennis van Royen 
 
Commissie pers / publiciteit :  Ankie Hoogendijk 
  Kees Klouwer 
 
Beheer website : Frans Koek 
    
 
(Algemene) Vergaderingen 
In het jaar 2016 heeft het bestuur, samen met de diverse commissies, zes keer vergaderd. De 
algemene ledenvergadering is gehouden op 9 mei 2016 in de kantine van sporthal Opperdam. 
 
 
Sponsoring 
In 2016 mochten we deelnemen aan de Deen Jeugdsponsoractie. Dit heeft ons een bedrag van  

Daarnaast is KBK Bouw ook dit jaar gelukkig weer bereid gevonden om een 
bedrag te sponsoren voor één van de jeugdtoernooien.  
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Clubevenementen 
In het afgelopen jaar zijn de volgende toernooien georganiseerd:

 Voorjaarstoernooi  
 Najaarstoernooi 
 Familietoernooi 

 
Website 
De website is ook dit jaar beheerd door Frans Koek. 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 Klouwer 
Secretaris   

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

Verslag van de jeugdcommissie 
 
Begin november 2016 is -op twee zaterdagen- 
koppeltoernooi georganiseerd. Blind wil zeggen dat de koppelpartner niet zelf gekozen werd, maar tot 
stand kwam via loting (en enige bijsturing ). 
In totaal een fraai deelnemersveld van 34 spelers en speelsters die dus 17 koppels vormden. Deze  
17 koppels werden ingedeeld in 4 poules, A  B  C en D. 
 
Poule A was een poule van 5 met de koppels: 

 Antony & Jos, Frank & Monique, Bram & Joris, Femke & Jan en Marleen & Maurice. 
 

Femke & Jan (5e) en Antony & Jos 
Bram & Joris stonden na 3 van de 4 wedstrijden op de maximale 6 punten met saldo +45. Alleen het 
koppel Marleen & Maurice 
weten te verzamelen na hun 3 voorgaande wedstrijden. Dus alleen een zege met minimaal +9 als 
setstand zou Marleen & Mauric  
Dit scenario kon na set 1 in de prullenbak. Met een 12-21 winst in deze set voor Bram & Joris, stelden 
zij hun eindoverwinning veilig. De behaalde 7 punten kon door niemand meer ingehaald worden, 
klasse heren! 
 
Het zicht op een beker was er echter nog steeds voor Marleen & Maurice, die van plek 2 namelijk. 
De 2e plek was op dat moment in handen van Frank & Monique (5 punten / saldo -4). Marleen & 
Maurice stonden op 4 punten / saldo +19 en hadden nog 1 set te spelen, die dus gewonnen moest 
worden en dat van het zojuist kampioen geworden koppel Bram & Joris.. .flinke opgave..  
Een radicale wijziging van tactiek -heel veel kort spel tegen de graag smashende heren Bram & Joris- 
wierp zijn vruchten af en de set werd met het kleinste verschil gewonnen, 21-20! Maar winst van de 
set daar ging het om, dat leverde namelijk dat ene broodnodige punt op => nu komend op 5 punten / 
saldo +20. En dat hield in dat de bekers voor plek 2 uit de handen van Monique & Frank (3e) glipten 
en terecht kwamen bij Marleen & Maurice (2e). Prachtige ontknoping van het toernooi!  
Saillant detail overigens.., het onderlinge treffen tussen Monique & Frank vs. Marleen & Maurice werd 
een 2-0 zege voor Monique & Frank (21-19, 21-18). Maar ja, het reglement was hierin helder: 

optellen..  
 
Poule B was een poule van 3 met de koppels: 

 Cathy & Emma Hamersma, Janneke & Noa en Emma Hoogland & Megan 
 

In een poule van 3 speel je slechts 2 wedstrijden, vandaar dat deze poule dubbel gespeeld is, dus elk 
koppel speelde 4 wedstrijden. Ook een kans om bijvoorbeeld een eerder slecht resultaat tegen een 
team te verbeteren in je 2e wedstrijd tegen hen. 
Emma Hoogland & Megan legden een goede basis neer door te starten met 2x een zege (4 punten) 
en zagen beide concurrenten op 1 punt staan na 2 gespeelde wedstrijden. Na ook hun 3e partij te 
hebben gewonnen was de eindoverwinning binnen; met 6 punten op zak kon de concurrentie -die 
maximaal op 5 punten kon komen- ze niet meer achterhalen. Klasse Emma Hoogland & Megan! 
Janneke & Noa werden 2e en Cathy & Emma Hamersma 3e. 
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Poule C was een poule van 5 met de koppels:

 Aeon & Mitchell, Amy & Roxy, Celine & Timo, Denise & Lucille en Christy & Lars 
 
Overtuigend winnaar door 4 zeges / 8punten waren Christy & Lars => heel goed! Dit koppel had -
makkelijk praten achteraf - een poule hoger (B) kunnen spelen. 
Heel spannend was de strijd om plek 2 en dus de strijd om wie neemt de bekers mee naar huis. Deze 
strijd ging tussen de koppels Aeon & Mitchell en Celine & Timo. Na alle 4 de wedstrijden gespeeld te 
hebben, stonden beide op 5 punten. Hun onderlinge treffen was geëindigd in een gelijkspel (21-19 , 
20-21 ook erg close dus), vandaar dat ook hier de sa  
Dit leverde een +10 en een +12 op, ontzettend dicht bij elkaar dus.. de +12 en dus eindigend op plek 2 
en de bekers mee naar huis nemend: Aeon & Mitchell! 
Celine & Timo warden 3e, Denise & Lucille 4e en Amy & Roxy 5e. 
 
Poule D was een poule van 4 met de koppels: 

 Lucas & Marissa, Ilona & Shereya, Keyana &Mary, Fleur & Justin 
 

Omdat deze fanatiekelingen de gehele poule afgerond hadden op de eerste zaterdag, is besloten dat 
ze op de 2e zaterdag de poule nog eens af gingen werken. De winnaars van de 1e zaterdag Fleur & 
Justin- waren dus nog niet over de finish.  
Ze lieten zich echter niet van de wijs brengen, wonnen ook nu alle 3 hun wedstrijden en werden dus 
glorieus winnaar van deze poule met alles gewonnen / 12punten => klasse Fleur & Justin! 
De strijd om plek 2 was spannend en werd in de laatste set beslist. Na de 1e zaterdag hadden Ilona & 
Shereya 3 punten bij elkaar gespeeld en Keyana & Mary stonden op 2 punten. Met alleen nog het 
onderlinge treffen te gaan hadden beide koppels 4 punten verzameld. De winnaar van de onderlinge 
strijd zou dus zeker zijn van de overall 2e plek in de poule en dat betekende een beker mee naar huis! 
De eerste set ging razendsnel naar Ilona & Shereya (21-4). De 2e set ging ook met groot verschil naar 
Keyana & Mary (21-10). Gelijkspel, dus beide koppels kwamen op 5 punte
bepaald (aantal gescoorde punten minus aantal punten tegen). Vanwege een beter saldo werden 
Keyana & Mary uiteindelijk 2e! 
Ilona & Shereya werden uiteindelijk 3e. Lucas & Marissa eindigden -na een betere 2e zaterdag- op 
plek 4. 
 
Alle deelnemers waren beide zaterdagen present, geen enkele afzegging of no-show, super en 
waarvoor onze dank!  Ook het hele team van begeleiders/tellers bedankt voor jullie inzet: 

 Conny van Royen , Maart Pannekeet , Michèle Veerman , George Cloos , Therra 
 
Sportieve Groet , 
 
Dennis van Royen 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


