Jaarverslag 2017

Badmintonclub Waterland
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Voorwoord
Elk jaar schrijf ik in mijn stukje dat het zo prettig werken is met een bestuur dat al zo lang uit dezelfde
mensen bestaat.
Toch gaat dat nu veranderen. Maart Pannekeet heeft te kennen gegeven dat ze bij een bepaalde
(respectabele) leeftijd zou stoppen. Ze is vanaf de oprichting lid, heeft competitie gespeeld, en
jarenlang de jeugd begeleid. Ze is dan ook door het bestuur benoemd als erelid. Maart, bedankt voor
alles wat je voor de vereniging hebt betekend!
Haar plek in het bestuur wordt overgenomen door Michèle Veerman. Ze traint ook al enige tijd de
jeugdleden en speelt competitie in Hoorn. De overige begeleiders zijn Therra, die ook op
dinsdagavond van oktober tot maart training geeft, George, Conny 1 en Conny 2, Dennis, Rianne en
Bianca.
Hij komt er weer aan, onze gezellige jaarvergadering, op maandag 4 juni. Komt allen, laat je stem
eens horen, praat mee over de clubbelangen. We willen graag horen wat er bij jullie leeft en we staan
open voor nieuwe ideeën.
We hopen veel leden te zien, de koffie staat klaar.
De laatste speeldagen van het seizoen zijn vastgesteld op:
- dinsdag 17 juli
- zaterdag 21 juli
Na de zomervakantie beginnen we weer op:
- dinsdag 4 september
- zaterdag 15 september.

Tot ziens,
Ankie Hoogendijk,
Voorzitter.

De prijzen die konden werden gewonnen met het Dubbeltoernooi.
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Uitnodiging
Wij willen je van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering
van badmintonclub Waterland, die op maandag 4 juni 2018 zal worden
gehouden in de spreekkamer (begane grond, deur naast de prijzenkast)
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. 8 mei 2017

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 2018 / 2019

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 2017 / 2018 reglementair aftredend.
Kees 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:
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 8 mei 2017 in de kantine van sporthal Opperdam.
Aanwezig:

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

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

- zaterdag 8 juli 2017
- dinsdag 11 juli 2017

Eerste speeldagen nieuwe seizoen:

- dinsdag 5 september 2017
- zaterdag 16 september 2017

2. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 9 mei 2016
Evert Jonk is inmiddels geen lid meer, en dus ook geen shuttlebeheerder meer. Kees zal dit
verwerken.
Verder zijn er geen opmerkingen en worden de notulen 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 op het financiële verslag.
Hier zijn geen opmerkingen over, waarna de begroting wordt vastgesteld.

5. Rapport kascommissie
Frans Koek en Randolph Kruithoff hebben de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.

6. Benoeming nieuwe kascommissie
Frans Koek een Randolph Kruithoff zijn bereid gevonden om nog een jaar plaats te nemen in de
kascommissie voor volgend jaar.
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7. Beleid van het bestuur voor 2017 / 2018
Geen opmerkingen.

8. Bestuursverkiezingen
Dit jaar is de voorzitter reglementair aftredend. Ankie geeft aan dat zij het niet meer oneindig lang kan
blijven doen. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn aangemeld en Ankie heeft aangegeven haar
taken toch voort te willen zetten, wordt zij opnieuw voor een periode van 3 jaar benoemd als
voorzitter.

9. Vaststelling van de contributie
Het bestuur stelt voor om de contributie niet 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:

€ 20,00 per kwartaal
€ 22,00 per kwartaal
€ 28,00 per kwartaal

Er zijn geen opmerkingen, waardoor de contributie derhalve wordt vastgesteld.

10. Rondvraag
Geen opmerkingen

11. Sluiting
Ankie bedankt iedereen voor de komst, en sluit daarna de vergadering.
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Ledenadministratie Badmintonclub Waterland 2017
Het ledenaantal is in 2017 weer iets gestegen. Eind 2016 bedroeg het ledenaantal 75 en nu zijn we
weer iets opgeklommen tot 80. We hopen dat aantal dit jaar vast te kunnen houden. Op de
dinsdagavond is er nog steeds 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.
Het aantal jeugdleden is dit jaar stabiel gebleven, ook al kunnen we er nog best wel een paar kinderen
bij hebben.
Al met al zijn er nog steeds vanuit het bestuur grote zorgen over het ledenaantal. De badmintonclub
draait bij de volwassenen op veel oud gedienden die het spelletje nog steeds heel leuk vinden om te
doen. Aanvulling van enige verjonging zou zeer welkom zijn. We hebben in het verleden al diverse
advertenties geplaatst, maar daar komt weinig tot niets op af. Daarom zeg ik weer, zoals elk jaar,
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 2018 is 80, als volgt te verdelen:
Dinsdag
Zaterdag junioren
Zaterdag senioren

40 (vorig jaar 39)
28 (vorig jaar 28)
12 (vorig jaar 8)

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

28 (vorig jaar 28)
52 (vorig jaar 47)

Natascha Pannekeet-Smit
_________________________________________________________________________________

Beleid voor 2018 / 2019:
Het te voeren beleid voor het seizoen 2018 / 2019 ziet er als volgt uit:
o
o
o
o

Opvang van nieuwe leden;
Actieve werving voor nieuwe (jeugd)leden;
Diverse toernooien organiseren;
Het ledenaantal proberen op te voeren naar 85 – 90 leden.

_________________________________________________________________________________
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Verslag van de Secretaris
Ook dit jaar was het ledenaantal weer niet om over naar huis te schrijven. Gelukkig is het aantal iets
gestegen ten opzichte van vorig jaar en ik hoop natuurlijk van harte dat we deze weg voort kunnen
zetten.
Het bestuur heeft sinds mijn aantreden ook een wijziging doorgevoerd. Maart Pannekeet heeft ons
onlangs verlaten. Na het bereiken van de 80-jarige leeftijd vindt ze het welletjes en daar geef ik haar
groot gelijk in. We verliezen in haar wel een rots in de branding waar altijd een beroep op kon worden
gedaan. Gelukkig heeft Michéle Veerman haar plaats in willen nemen en daar zijn we ontzettend blij
mee.
In het verslag van vorig jaar kwam de gezondheid van George ook aan de orde. Hij heeft inmiddels
een zware hartoperatie ondergaan en is daar nu herstellende van. Het herstel verloopt gelukkig
redelijk, maar hij heeft nog wel een lange weg te gaan. Ik wens hem daar alle succes bij.
Tot slot wil ik nog een ander onderwerp aanhalen en dat is de zaalhuur. Vanaf eind 2018 zal de
nieuwe Seinpaal in gebruik worden genomen. De gemeente heeft daarbij het besluit genomen om in
deze nieuwe Seinpaal GEEN harsgebruik toe te staan. Dit heeft tot gevolg dat de trainingen en
wedstrijden van de handbalteams die hars gebruiken, zoveel mogelijk in Opperdam oud en nieuw
zullen worden ingepland.
Op dit moment wordt er door de gemeente (lees: mij) gewerkt aan het nieuwe rooster voor het
komend seizoen. Daarbij lijkt het er naar uit te zien dat wij vanaf 1 januari 2019 op dinsdagavond naar
de nieuwe Seinpaal moeten verhuizen. Daarbij blijven de speeltijden en aantal velden gewoon gelijk,
alleen komen we dan in een splinternieuwe hal terecht. Ik begrijp dat niet iedereen hier bij mee zal
zijn, maar gelet op het genomen besluit van de gemeente, behoort deze zaalhuurwijziging tot de reële
mogelijkheden. Zodra hier meer over bekend is, worden jullie hier uiteraard over geïnformeerd.
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
Michéle Veerman
Conny van Royen
George Cloos

-

ondersteuning (inmiddels gestopt)
ondersteuning
ondersteuning
jeugd

Jeugdcommissie

: Maart Pannekeet (inmiddels gestopt) / Conny van Royen / Conny
Halsema / George Cloos / Michele Veerman / Dennis van Royen /
Rianne Keizer / Bianca de Boer en Therra Darma

Ledenadministratie

: Natascha Pannekeet

Trainers en jeugdopvang

: Therra Darma (trainer van zowel jeugd als recreanten)
Maart Pannekeet (inmiddels gestopt)
Conny van Royen
Conny Halsema
George Cloos
Michele Veerman
Dennis van Royen
Bianca de Boer
Rianne Keizer

Commissie pers / publiciteit : Ankie Hoogendijk
Kees Klouwer
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Beheer website

: Frans Koek

(Algemene) Vergaderingen
In het jaar 2017 heeft het bestuur, samen met de diverse commissies, zeven keer vergaderd. De
algemene ledenvergadering is gehouden op 8 mei 2017 in de kantine van sporthal Opperdam.
Sponsoring
In 2017 was er geen Deen-Jeugdsponsoractie Daarnaast is KBK Bouw ook dit jaar gelukkig 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 (enkel)
o Najaarstoernooi (dubbel)
o 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
Single Toernooi Juni 2017
Het over 3 zaterdagen geplande toernooi kreeg een mooie volle bezetting met 31 deelnemers,
verdeeld over 4 poules. Op de warme speeldagen stond de sportdrank klaar en lagen de proteïne
snacks en de chips op tafel om de inwendige mens te voorzien van energie.
In poule A ging de enige dame Marleen Pannekeet de strijd aan met 6 heren. Helaas moesten op de
2e zaterdag twee heren -Frank & Maurice Peetoom- met een kleine blessure afzeggen. De overige 5
werden uiteindelijk; 5e Jos , 4e Bram , 3e Antonie , 2e Marleen , 1e Joris
Bram maakte het winnaar Joris nog knap lastig door nipt te verliezen met twee keer 17-21. Marleen
zal bij het volgende single toernooi een plekje hoger willen eindigen.. .
Poule B was een volledige damespoule, waarvan
momenteel helaas nog 3 dames actief zijn binnen de club,
hopelijk komen de anderen nog eens terug.
Voor Megan en Noa was deze poule nog wat te hoog
gegrepen, zij werden 8e en 7e. Op plek 6 kwam Christie die
‘gepromoveerd’ was uit poule C. Met 2 overwinningen, 1
gelijkspel en 2x een nipte nederlaag heeft zij een prima
toernooi gespeeld! Christie is 1 van de 3 nog actieve
dames.
Vijfde werd Emma en de 4e plaats was er voor Janine die 1
puntje tekort kwam voor de top3 (en ook nog actief is bij de
club). De top 3 bestond uit: 3e Moniek, de derde nog
actieve dame had hetzelfde puntenaantal als nr. 2 Janneke,
maar Janneke had een beter doelsaldo. Winnaar zonder
nederlaag werd Femke! Ze hoefde slechts 1 set af te staan
in het 1-1 gelijkspel tegen Emma, al heeft Moniek het
Femke ook heel zwaar gemaakt door twee keer 20-21 te
spelen.
Lars en Celine staan geconcentreerd
te wachten.
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Poule C bestond uit 7 dames en 1 heer. Op plek 8 -helaas door fysiek ongemak moeten stoppen met
badminton- Pascalle. De 7e plaats was er voor Lucile en Marlies legde beslag op plek 6. Celine
veroverde de 5e stek en net buiten het podium kwam Keyana op plek 4 met gelijk aantal punten als
nr. 3 Aeon, maar Aeon had een beter doelsaldo bij elkaar gespeeld. Het zilver ging naar de reeds
gestopte Fleur en de clean sweep (alles gewonnen) en daarmee plaats 1 was voor Lars! Dat betekent
promotie naar poule B voor hem.
Tot slot poule D, die ook uit 8 deelnemers bestond (4
dames en 4 heren). Roy werd 8e al heeft hij in iedere
partij heel goed meegedaan en is nergens van de baan
getimmerd. Dat komt dus helemaal goed met deze
jongeling! Nadine werd 7e en Len behaalde een knappe
6e plaats met liefst 5x een gelijkspel en zijn twee verlies
partijen eindigden in 19-21 / 19-21 en 20-21 / 20-21,
kortom super gespeeld! De plekken 5 en 4 hadden een
gelijk aantal punten verzameld, het doelsaldo van Justin
was iets beter dus hij werd uiteindelijk 4e en Jessica werd
5e.
e
Het podium werd bezet door Ilona (3 plaats), die nipt
verloor van de nr. 2 (twee keer 18-21) en knap gelijk
speelde tegen de nr. 1. De strijd zilver/goud werd beslist
op doelsaldo. . . beide spelers hadden 12 punten en het
verschil in saldo van 16 bleek in het nadeel van de nr.2
Shreya, waardoor de winnaar hier werd: Lucas!
Synchroonslaan van Nadine & Roann

Dubbel Toernooi November 2017
Van 26 leden werden de aanmeldingen ontvangen en zij werden ingedeeld in 3 poules.
Zowel poule A als B bestond uit 4 koppels en poule C telde 5 koppels.
Na afloop van de eerste toernooidag, bleken zowat alle wedstrijden al gespeeld te zijn. Daarop werd
besloten om de volgende zaterdag een “2e ronde” te doen, zodat alle poules twee keer werden
gespeeld. Zo ontstond de kans op ‘revanche’ voor een verloren wedstrijd de week er voor.
In poule A ging het helaas mis voor wat betreft deze 2e ronde, dit omdat een deel van de spelers niet
eindstanden de tot dan toe bekende uitslagen werden gebruikt. Plek 4 ging naar Antonie & Franco, de
3e plaats was voor Frank & Jos, de bekers voor de 2e plaats waren voor Moniek & Rianne en de
winnaars van het ‘goud’: Marleen & Maurice!
In Poule B was het reuzespannend voor de plaatsen 1 en 2,
maar dat komt zo…! ;-)
Een eervolle 4e plek was er voor Celine & Lars. Met 6 punten
uit de gespeelde 6 wedstrijden eindigend op plaats 3 de dames
Janine & Keyana. Dan de strijd om wie krijgt welke beker.
Marlies & Conny en Christie & Aeon hadden elk 4 punten na de
eerste keer de poule gespeeld te hebben. Ook na de tweede
keer hadden zij elk 4 punten verzameld, dus beide koppels
stonden op 8 punten. Het reglement schrijft voor dat er bij een
gelijk aantal punten, gekeken wordt naar het saldo. Bijna helaas
was er inderdaad een verschil in beide saldo’s en dus was de
winnaar bekend. Waarom helaas? Het reglement schrijft ook dat
bij tevens gelijk saldo, vervolgens het onderling resultaat
doorslaggevend is. Het mooie is dat elk koppel 1x had
gewonnen van elkaar en dat onderling resultaat is dan dus ook
gelijk (1-1), waardoor regel 4 in werking zou treden; het spelen
van 1 beslissende set. Tot dit zinderende slot kwam het dus
niet, want zoals gezegd was er al een verschil in saldo.
Aeon en Christie (winnaars poule B)
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Dit verschil bedroeg slechts schamele 4 puntjes, maar betekende
wel het zilver voor Marlies & Conny en het winnende goud voor
Christie & Aeon!
Poule C kende een spannende tussenstand na de eerste keer
spelen. Zo stonden Shreya & Len en Lucile & Justin gedeeld eerste
met elk 6 punten, alleen het saldo was in het voordeel van Shreya
& Len.
Dit voordeel lieten ze in week 2 niet meer los. Het ontketende
tweetal won alle vier de wedstrijden, voegde dus 8 punten aan hun
totaal toe en met 14 punten werden Shreya & Len de verdiende
kampioenen!
Lucile & Justin wisten nog wel de zilveren bekers (2e plaats) te
pakken. Derde plek was er voor Jessica & Lucas. Roxy & Roy
eindigden als 4e en Roann & Nadine werden 5e.
Alle deelnemers ontzettend bedankt voor jullie inzet, super om te
zien!
Len & Shreya (winnaars poule C)
Dank uiteraard ook aan alle begeleiders en graag tot
ziens op het volgende toernooi!

Met sportieve groet ,
Dennis van Royen

e

Nadine & Roann ondanks hun 5 plaats
toch op het hoogste podium! 
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