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Drukke boel! Juni 2021 
 
Beste beacher!  
 
Wat genieten we van het mooie weer en weer heerlijk beachvolleyballen op onze mooie locatie! In 
deze nieuwsbrief van juni 2021 willen wij jullie informatie geven over de huidige stand van zaken op 
locatie, de algemene ledenvergadering, de komende activiteiten en onze kledinglijn.  
 
Huidige stand van zaken 
Maandag 3 mei is blok 2 van start gegaan. Hiermee zijn ook de 27 plussers weer vol enthousiasme 
gestart. En is het met 18 trainingsgroepen en 19 vaste veldhuur groepen van maandag tot en met 
donderdag van 19.00 tot 22.00 uur weer volle bak. Daarnaast is ook de beachtennis op vrijdag en 
zondag volop aan het groeien met nieuwe leden en staan er enkele toernooien op de kalender. 
 
Door de versoepelingen van 19 mei en 5 juni zijn de trainingen nu weer grotendeels ‘normaal’. 
Helaas is het nog steeds niet mogelijk om na de late trainingen te blijven hangen en een drankje te 
doen, maar we hopen natuurlijk dat dit op de korte termijn weer kan! 
 
Algemene Leden Vergadering (ALV) 
29 april hebben wij voor het eerst in vijf jaar tijd weer een (digitale) ALV gehad. Tijdens deze 
vergadering hebben wij gesproken over de nieuwe samenstelling van het bestuur, het jaarverslag en 
de jaarrekening van het afgelopen jaar (2020), de plannen voor dit jaar (2021) en toekomstdromen. 
Voor degenen die niet aanwezig waren een kort verslag. 
 
Nieuwe samenstelling bestuur 
Richard blijft actief als voorzitter en William en Martijn zijn veranderd van functie. Lotte Rooijakkers 
is nieuw als secretaris! Rebekka, Frank en Sjani zijn al langer actief, en tijdens de ALV officieel als 
bestuursleden bekrachtigd. Martijn is penningmeester en Rebekka, Frank, Sjani en William zijn 
algemene bestuursleden.   
 
Jaarverslag en jaarrekening 2020 
Door corona en de steeds veranderende regels was 2020 een bijzondere en hectische zomer. Eerst 
mocht er niks en hadden we weinig tot geen inkomsten. Maar beetje bij beetje kon er steeds meer 
en was onze locatie niet alleen populair bij zaalvolleyballers, maar ook bij voetballers, tennissers, 
judoka’s en dansers. Door in te spelen op wat er kon was het een drukker jaar dan ooit te voren. 
Structureel waren er zo’n 500 sporters per week. 
 
Door extra inkomsten en lagere huurkosten hebben we kunnen investeren in nieuwe vlaggen, lijnen 
en ballen. Op korte termijn vervangen we een aantal palen, wordt schoon zand bijgestort en doen we 
meer onderhoud. Voor de lange termijn hebben we de ambitie om een verenigingsgebouw te 
realiseren. Voor het onderhoud en het verenigingsgebouw reserveren we ieder jaar een beetje geld.  
 
Kort samengevat voeren we financieel een steeds gezonder beleid door meer en meer activiteiten en 
daardoor meer stabiele inkomsten.  
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Plannen 2021 en toekomstdromen 
Het beter en meer samen organiseren van onze vereniging is iets waar we mee aan de slag zijn. 
Door steeds meer activiteiten, inkomsten en leden is dit ook noodzaak. Het komende jaar willen 
we daarom invulling geven aan de taken en verantwoordelijkheden zoals inzichtelijk gemaakt in dit 
organigram. We gaan nog meer enthousiaste leden vragen om zich in te zetten voor onze 
vereniging. Voor onze lange termijn ambitie (verenigingsgebouw) gaan we de komende tijd onze 
ambitie verder uitwerken en met de betrokken partijen in gesprek om ook deze partijen enthousiast 
te maken voor onze plannen.  
 
De rode draad voor de komende jaren is meer betrokkenheid (en uiteindelijk verenigingsgevoel) 
creëren binnen de vereniging door met meer (betrokken) leden de vereniging en activiteiten te 
organiseren en op termijn het realiseren van een verenigingsgebouw.  
 
Afgelopen en komende activiteiten 
Met alweer een aantal succesvolle kick-off activiteiten in april achter de rug, zijn er na een kleine 
pauze (vooral door het weer) vanaf eind mei weer nieuwe toernooien georganiseerd. De kick-offs 
bestonden uit toernooien, voor onder de 27 jaar, en clinics, voor boven de 27 jaar.  
 
Ook organiseren we met enige regelmaat een vrij spelen training georganiseerd onder de noemer 
VrijSpelenPLUS. Als lid kan je je hiervoor individueel opgeven zonder niveau vereisten. Het gaat puur 
om het samen beleven van de fun van volleybal in het zand! Heb je interesse? Meld je dan aan voor 
de specifieke VrijSpelenPLUS  appgroep. 
 
Nu er weer meer mogelijk is blijven we (interne) toernooien organiseren zoals de volledig bezette 
2x2 versie van 29 mei. 26 juni is er alweer het volgende 2x2 toernooien! Wil je op de hoogte blijven 
van onze activiteiten? Check dan onze social media, de website en voeg jezelf toe aan de BCR 
Informatie appgroep.  
 
Kledinglijn 
Nu het mooie weer is aangebroken en de shirtjes met lange mouwen in de kast kunnen 
blijven liggen hebben wij een mooie nieuwe kleding! Wij hebben samen met Star by GL een 
eigen kledinglijn ontworpen en deze kledinglijn past perfect bij dit mooie weer. Voor de 
zomerdagen hebben wij leuke dames- en herenshirts en singlets (€ 22,50). En voor de wat 
koudere dagen en de stranden met veel schelpen zijn er Sandsocks (€ 20).  
 
Ben je benieuwd naar de kledinglijn of wil je meteen iets bestellen? Check deze link. Ben je 
benieuwd naar de pasvorm? Vraag het aan één van de aanwezige trainers of bestuursleden 
op locatie.  
 
Tot slot.. 

- De Nevobo zorgt er weer voor dat er vanaf nu JBC toernooien georganiseerd 
worden, en waarschijnlijk start vanaf eind juni / begin juli ook het Summer Beach 
Circuit. Ook meedoen?  

- Alle trainingen van blok 2 gaan door tot en met 22 augustus. Daarna volgt er weer een 
nazomer-blok, meer informatie daarover volgt later.  

 
Fijne zomer!  
 
Met sportieve groet, 
 
Namens Beach Club Rotterdam, 
Frank, Lotte, Martijn, Rebekka, Richard, Sjani en William 

https://beachclubrotterdam.nl/wp-content/uploads/Organigram-BCR-2021.pdf
https://chat.whatsapp.com/EWtALA5Rjp1KSNHEZl6pUT
https://chat.whatsapp.com/1WKF9sPR19B6V3IE6B8Xl0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHy1LFMj6LFeN5RKUCABnLilnhbdO1258eMBTDDt2ntaSM1Q/viewform?usp=sf_link
https://www.volleybal.nl/zelf-beach-volleyballen/beachvolleybal/competities-toernooien

