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Aan:   Alle leden 
Van:   Dagelijks bestuur BC Badso 
Onderwerp:  Jaarverslag 2021 
Datum:  12 mei 2022 
 
 

 
Dit jaarverslag is de verantwoording van het dagelijks bestuur over het afgelopen kalenderjaar. Het 
verslag zal door het bestuur toegelicht worden in de aankomende algemene leden vergadering (ALV). 
De ALV wordt gecombineerd met start van het seizoen met een toernooi en barbecue op zondag 12 
juni in de Banninghal: 

- Slottoernooi vanaf 13:30 uur 
- ALV vanaf 17:00 
- Barbecue vanaf 18:00 uur 

 
Onderstaand kijken we terug op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar op gebied van: 

- Het bestuur 
- Financiële zaken 
- Ontwikkeling ledenaantallen 
- Training en competitie 
- Bar en evenementen 

 

Het bestuur 
Het bestuur is in 2021 niet van samenstelling veranderd en bestond uit: Jolanda Stomp (voorzitter), 
Doortje Groote (penningmeester), Alice Lentink (secretaris), Dennis van Wankum (TC) , Gert Jan ter 
Riet en Thierry Winkelman (Bar & Evenementencommissie). 
In de ALV van 2021 is besproken om de huidige statuten op de website te plaatsen, en vervolgens de 
huidige statuten te moderniseren. De statuten staan inmiddels op de website en de volgende stap zal 
zijn om ze aan te passen.  
Helaas hebben we ook in 2021 veel last gehad van de Covid pandemie en is er een flink aantal 
maanden niet gespeeld. Ook heeft een aantal leden in deze periode opgezegd. Toch hebben veel 
activiteiten wel doorgang kunnen vinden en van de mogelijkheid om ook in de zomerweken te 
kunnen spelen (in de Banninghal op woensdagavond) is door meerdere leden met plezier gebruik van 
gemaakt. 
Ledenontwikkeling blijft overduidelijk een punt van aandacht. Er is aan ledenwerving gedaan, o.a. via 
de sportmarkt van de gemeente Soest en het meedoen aan Kies je Sport. Daarnaast zijn flyers 
verspreid, met name in Soesterberg, en dit heeft gelukkig opnieuw geresulteerd in een aantal nieuwe 
leden. 
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Financiële zaken 
Ook 2021 is door BC BADSO positief afgesloten, ondanks het afnemende leden aantal (dit is in 2022 
weer aan het toenemen). Het goede resultaat is mede tot stand gekomen door de nog geldende 
Covid maatregelen waardoor we niet alle uren hebben kunnen spelen en dus minder kosten hebben 
gehad.  
 
De kascommissie heeft de controle reeds uitgevoerd, wat tot een paar kleine aanpassingen 
heeft geleid. Enkele posten zijn overgeheveld. Dit had geen invloed op de eindcijfers. 
Het resultaat, de begroting en balans liggen tijdens de ALV ter inzage. 

 

Ontwikkeling ledenaantallen 
Het totale ledenaantal van BC Badso is in 2021 helaas flink gedaald: 
 
 

Leden  Junioren Senioren Totaal 
Leden 1 januari 2021 10 77 87 
Opzeggingen 2021 -5 -11 -16 
Aanmeldingen 2021 1 6 7 
Van Junior naar Senior -1 1  
Leden 1 januari 2022 5 73 78 
Verschil -5 -4 -9 

 
 
 

Training en Competitie 
Het seizoen 2021/2022 startte zoals gebruikelijk in september, wederom met 3 senioren teams en 1 
jeugdteam. Ditmaal is de competitie ondanks een onderbreking gelukkig wel uitgespeeld. Ons eerste 
team bestaande uit Gerdie, Elsa, Roland en Rob is nu wel met vlag en wimpel kampioen geworden.  
Wij feliciteren ons eerste team ook van ganse harte. Het tweede team is geëindigd op een mooie 2e 
plaats en het derde en jeugdteam zijn in de middenmoot geëindigd. Meedoen is belangrijker dan 
winnen! 
 
Voor aankomend seizoen worden de teams nog ingedeeld maar we hebben wederom 3 senioren 
teams ingeschreven.  Helaas hebben we geen jeugdteam meer. De jeugdleden stromen (hopelijk 
zoveel mogelijk) door naar de senioren. Bij deze ook nog een kleine oproep om je vooral in te 

schrijven. Ook als je denkt niet goed genoeg te zijn (daar vormen wij wel een mening over ѮѯѰѱ). 
 
Aankomend seizoen word wederom training gegeven door Elano Nijkamp. Voor zover het ons ter 
oren is gekomen wordt zijn training zeer gewaardeerd. Toch staat Elano ook open voor 
(opbouwende) kritiek, houdt je dus vooral niet in als je iets niet begrijpt, of een beetje verdieping wilt 
hebben. 
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Bar en evenementen 
We blikken terug op een bijzonder lastig jaar. Een jaar getekend door vele beperkingen en het 
continue aanpassen aan nieuwe regels en beperkingen met betrekking tot de binnensport en 
kantine. Gelukkig heeft, tussen de lock-downs door, de jaarlijkse BBQ wel doorgang kunnen vinden. 
Voor BC Badso zijn de inkomsten van de kantine een belangrijke bron van inkomsten, mede door de 
zeer geliefde “3e helft”. Het is dan ook niet verassend dat de inkomsten het afgelopen jaar drastisch 
zijn gedaald. Toch zijn we positief voor 2022 en hopen dat nieuwe beperkingen uit zullen blijven.  

Met name voor de nieuwe leden willen we graag melden dat het mogelijk is de kantine af te huren 
voor feestjes (ook van derden). Hiermee steun je BC Badso! Inmiddels hebben zich wijzigingen 
voorgedaan in het bestuur van AGAVS (hoofdhuurder) en als bestuur zijn we bezig de onderlinge 
communicatie te verbeteren. Met name het tijdig informeren van het bestuur van BC Badso bij 
bijzondere activiteiten. Sinds eind 2021 zijn er wat uitdagingen met het betalingssysteem. Het 
bestuur werkt aan een oplossing zodat rekeningen niet onnodig hoog hoeven op te lopen. Tevens 
blijven we een oproep doen op de leden om zich beschikbaar te stellen voor een bardienst tijdens de 
competities. Indien dit niet lukt zijn we genoodzaakt een ander systeem te hanteren bijvoorbeeld 
loting. Dus wil je best een keertje bardienst doen, meld je dan bij de barcommissie!  

Tot slot nog een reminder: De kantine is op woensdag tot 24:00 geopend. Er wordt van leden 
verwacht dat zij rond die tijd het pand hebben verlaten. 

 


