BC HARDERWIJK
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van BC Harderwijk nodigt u uit tot het bijwonen van de
jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering zal worden gehouden op
donderdag 27 februari 2014 in het vergadercentrum de Roef,
Zuiderzeepad 1 (Stadsweiden), Harderwijk.
De aanvangstijd is 20.00 uur.
Agenda
1. Opening door de Voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ALV 2013 d.d. 28 februari 2013 (op de vergadering ter inzage, ook op website
te lezen, bijlage 1)
4. Jaarverslagen:
- Secretariaat/ledenadministratie (bijlage 2a)
- Recreantengroepen (bijlage 2b)
- Jeugdcommissie (bijlage 2c)
- Technische Commissie + voorjaarscompetitie (bijlage 2d )
- Toernooi Commissie (bijlage 2e)
- PR en ledenwerving (bijlage 2f)
5. Verslag kascontrolecommissie (bijlage 3)
6. Jaarverslagen penningmeester (bijlage 4a)
7. Aanpassing algemeen reglement (wijziging lidmaatschap, wijziging inning contributie)
(bijlage 4b)
8. Financiën (bijlage 4c)
a. contributieverhoging
b. begroting 2014
PAUZE indien gewenst
9. Verkiezing bestuursleden (bijlage 5)
10. Verkiezing kascontrolecommissie
11. Rondvraag
12. Sluiting
Opmerkingen
* in de pauze of na afloop wordt u een consumptie aangeboden
* De bijlagen worden zo spoedig mogelijk op de website: http://www.bcharderwijk.nl geplaatst
en zijn op de vergadering aanwezig.
* Wij hopen dat uw betrokkenheid met de vereniging laat blijken door uw aanwezigheid. Wilt u de
vergaderstukken zorgvuldig doorlezen.
* Jeugdleden en /of hun ouders zijn van harte welkom. Er is eerst stemrecht als op 1 januari 2014 de leeftijd
van 16 jaar bereikt werd. Het stemrecht van een juniorlid die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt
kan worden uitgeoefend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.
* Eventuele kandidaten voor functie en vacatures kunnen mondeling, dan wel schriftelijk bij het bestuur gemeld
worden. Tegenkandidaten dienen 48 uur voor aanvang van de vergadering bekend gemaakt te worden bij het
bestuur. De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan met een lijst met naam en handtekening van ten minste
10 leden die de betrokken kandidaat steunen.
* Voorstellen, die ter vergadering dienen te worden behandeld, moeten schriftelijk en voorzien van motivatie
uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Deze voorstellen
moeten inhoudelijk voldoen aan de te behandelen agendapunten.
* Stemmen bij schriftelijke volmacht is mogelijk. Maximaal kan een aanwezig lid 2 stemmen uitbrengen. Deze
volmachten tellen mee voor het quorum.
Harderwijk januari 2014, Met vriendelijke groeten Bestuur BCH
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bijlage 2a

JAARVERSLAG SECRETARIAAT/LEDENADMINISTRATIE

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:

Ernst Eikelenboom
Myriam Sinkeldam
Gertjan Barnhoorn
Rob Schilder
Jolinda Huisman

(aftredend en herkiesbaar)

In 2013 is het bestuur 11x bij elkaar geweest, waarbij 5x ook de commissies uitgenodigd
waren (BCH+ vergaderingen).
In de vergaderingen zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest. Om er enkele te
noemen:
- de koers van BCH: welke richting willen we op met BCH;
- aanstellen nieuwe trainer;
- nieuwe technische commissie;
- differentiatie contributie;
- uitbreiding zaalruimte en speelavonden;
- (vernieuwd) beleidsplan
- training competitiespelers en recreanten;
- organisatie en deelname SL2
- competitiezaken;
- tarievennota Gemeente
- P.R. en communicatie (o.a. ledenwerving, contacten met de media);
- nieuwe clubshirts (uniforme uitstraling);
- contacten met de gemeente Harderwijk;
- samenwerking met Smash’76.
Vanaf het seizoen 2009 – 2010 hebben we drie vaste speelavonden. Op maandag- en
dinsdagavond in sportzaal Stadsweiden en op woensdagavond in sporthal de Sypel.
Op de ALV van 2010 is besloten dat alle leden een vaste speelavond moeten opgeven,
waarbij het wel mogelijk blijft, mits er ruimte is, om op een andere speelavond te komen
spelen.
Met ingang van het seizoen 2013 – 2014 is ook de donderdagvond in de Bogen daaraan
toegevoegd. Vooralsnog is dit een proef voor een jaar. In het voorjaar van 2014 zal een
besluit worden genomen of we daarna hiermee doorgaan. Uitgangspunt hierbij is dat er
minimaal 10 nieuwe leden op deze speelavond moeten zijn.
We hebben regelmatig contact gehad met de gemeente (Sportplatform, zaalverdeling,
Sportwijzer, tarievennota) en Badminton Nederland (Week van het Badminton,
contributieproblematiek, regiovergadering).
In het kader van de Week van het Badminton is er in september (weer) een Open
Badmintonavond georganiseerd. Op deze avond zijn in totaal 10 personen kennis komen
maken met badminton en onze vereniging. Daarvan zijn er uiteindelijk drie lid geworden van
BCH.
Als vereniging hebben we in 2013 deel genomen aan de Sportwijzer, waarbij
basisschoolkinderen kunnen kennismaken met diverse sporten. Dit jaar hebben we zowel in
april als in november een cursus georganiseerd. Van de deelnemers zijn er in totaal zes
jeugdlid geworden van onze vereniging.
Inmiddels is besloten om ook in 2014 weer aan de Sportwijzer mee te doen en net als in
2013 zowel in het voorjaar (maart/april) als in het najaar (november).
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Ledenoverzicht
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2009
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0
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0

3

Kranenburg
Ma

0
0

0
0

13
0

14
0

0
20

0
24

0
7

0
17

0
7

0
17

DI 1

24

21

18

22

25

24

6

17

6

15

DI 2

16

15

11

7

18

17

0

14

0

14

166

171

164

145

160

166

56

96

53

88

2013
vrouw

2013
man

<13

13-18

19-25

26-40

41-55

>55

Totaal

jeugd

22

21

21

22

0

0

0

0

43

Woe Sypel
Do de Bogen

18
0

18
3

0

0

4

13
1

9
2

10
0

36
3

Maandag

7

17

0

0

5

8

5

6

24

Dinsdag 1

6

15

0

0
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8
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Helaas is in 2013, net als in 2012, het ledenaantal gedaald. Afgelopen jaar is het gedaald
van 152 naar 141. Hierbij valt op dat de afname hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de
daling van het aantal junioren.
Bij BCH blijft met andere woorden de doorstroming van de jeugd naar de senioren een
(groot) probleem. Net als in de afgelopen jaren blijven met name de leeftijden van 19 t/m 40
matig bezet.
Rob Schilder/Gertjan Barnhoorn

bijlage 2b

JAARVERSLAG RECREANTENGROEPEN

Maandag
Het is nog steeds een prettige avond om te spelen. De bezetting ligt het jaar door toch wel
zo hoog dat er echt ingedeeld moet worden.
Ook zijn er regelmatig gasten. Het gastprincipe en het indelen komen daar door weleens
onder spanning te staan.
Helaas is dit op een avond geëscaleerd en hebben wij een trouw lid verloren. Gast zijn op
een avond en daardoor meerdere avonden kunnen spelen is een mooi goed binnen onze
vereniging.
Belangrijk daarbij is dan wel dat iedereen weet welke principes er gehanteerd worden, zowel
vaste - als gastspelers.
Namens de maandag groep
Nico v Beugen
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Dinsdag 1
Op dit moment 22 leden, de opkomst is verschillend, de harde kern, is bijna elke week
aanwezig. De ene keer kan er 2 uur voluit gespeeld worden een andere keer wordt er
ingedeeld. Dit heeft ook te maken de tijd van het jaar. Het indelen wordt door iedereen
gedaan en er zijn geen scheve gezichten wanneer men een keer aan de kant moet zitten.
Het niveau onderling is ook goed op een paar uitschieters na (positief). Na afloop is het ook
goed vertoeven aan de bar.
Namens de dinsdag 1 groep
Ben de Vos
Dinsdag 2
Na een roerig begin van het jaar wordt nog steeds enthousiast en met plezier gespeeld.
Helaas hebben wij enkele langdurige zieken/geblesseerden onder ons. Wij hopen op een
positief herstel en mogelijk zien wij iedereen weer eens op de baan voor gezellig avondje
sporten.
Namens de dinsdag 2 groep
Alex Franken
Woensdag Sypel
De woensdagavond wordt redelijk goed bezocht. De groep recreanten schommelt tussen de
30 en 35. De opkomst is gemiddeld 20 – 25 personen.
Voor de recreanten is er training van 20.00 tot 20.45 uur. Van deze mogelijkheid wordt goed
gebruik gemaakt. De recreantentraining wordt als leuk en leerzaam ervaren.
Door de inzet van trainer Martie en John stijgt het niveau van de recreanten. Wat het
speelplezier ten goede komt.
Na de training wordt recreatief een aantal partijen gespeeld. Hierbij staan sportiviteit en
plezier voorop.
Er zijn een aantal leden vertrokken op woensdag. Gelukkig hebben we ook een aantal
nieuwe leden mogen verwelkomen. We hopen dat er in de toekomst meer mensen komen
spelen.
Het eindejaarstoernooi was leuk en goed georganiseerd. Competitiespelers en recreanten
speelden met elkaar en tegen elkaar. Dit is goed voor de integratie binnen de club. Maar de
opkomst had wel iets hoger mogen zijn.
Daarnaast wil ik Myriam bedanken voor haar hulp op de woensdagavond.
Na afloop van de speelavond wordt in het nieuwe sportcafé door aan aantal personen nog
met plezier een drankje gedronken.
Namens de woensdagavond
Edward de Graaf
bijlage 2c

JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE

De trainingen, op de woensdag in de Sypel, voor de jeugd zijn, na het vertrek van Bram,
overgenomen door John Motshagen en Myriam Sinkeldam. Vanaf 1 november is Matthias
de jeugdtrainer geworden en vanaf die tijd geeft hij de trainingen van 18.00-19.00 uur en de
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training van 19.00-20.00 uur, waarbij John in de 1e groep nog steeds de allerjongsten onder
zijn hoede heeft.
Op de maandagavond hebben we de training voor de competitiejeugd uitgebreid.
De twee hoogste teams hebben het hele jaar deze extra training, terwijl de andere teams dit
in het najaar en straks weer vanaf 24 maart 2014 krijgen. Deze training wordt door Matthias
gegeven en wordt door de jeugd als mooie aanvulling ervaren. Zij krijgen door de kleinere
groep meer individuele aandacht. Het is jammer dat het niet mogelijk is om de jongste
competitiegroep het hele jaar dit aan te kunnen bieden, maar dat heeft te maken met de
beschikbaarheid van de sportzaal Stadsweiden. We gaan dat volgend seizoen wel weer
proberen om meer uren te krijgen.
De jongste competitiegroep kan nu wel in de winterperiode van 19.00-19.30 uur onderling
extra partijtjes spelen waar de aandacht op het dubbelspel ligt. Myriam begeleidt die groep.
Er wordt door 2 ex-leden, Bennie en Casper, maatschappelijke stage gelopen bij de
allerjongsten groep op de woensdag en vanaf september helpt ook ouder Hans van der Bent
mee bij deze groep.
Allard Slofstra is het hele jaar een grote hulp geweest bij de 1 e groep in eerste instantie voor
zijn stage, maar nu helpt hij Matthias ook mee. Hij gaat straks ook de opleiding SL2 die in
maart 2014 gehouden wordt volgen.
Op 1 januari 2014 zijn er 45 jeugdleden.
Het aantal jeugdleden is dit seizoen behoorlijk gedaald, voornamelijk in het eerste kwartaal
is er behoorlijk wat oudere jeugd afgehaakt.
Door de samenstelling van de competitieteams zijn een aantal kinderen nog niet
doorgestroomd naar de 2e groep omdat zij met dispensatie konden spelen onder de 13 jaar.
Er zijn wel een aantal kinderen van de 1e groep van John naar Matthias gegaan.
In de groep van John is het eerste deeldiploma van badmintonnen afgenomen. Binnenkort
wordt dit nogmaals gedaan en enkele gaan dan op voor het tweede deeldiploma.
Er is een jeugdlid (18) dat speelt bij de senioren die is niet bij dit schema opgenomen.
John 1e groep
Matthias 1e groep
Matthias 2e groep
7j
8j
9j
10j
8j
9j
10j 11j 12j
13j
13j
14j 15j 16j
17j
1
4
0
2
1
1
1
8
4
2
1
5
3
6
5
7 kinderen (2 j 5 m)
17 kinderen (8 j 9 m)
20 kinderen (11 j 9 m)
Competitie
Er zijn vier jeugdteams:
BCH J1 onder de 17 jaar 2e klasse
BCH J2 onder de 15 jaar 1e klasse
BCH J3 onder de 13 jaar 2e klasse
BCH J4 onder de 13 jaar 3e klasse
De thuiswedstrijden worden op de zaterdag gespeeld vanaf 9.30 uur in sportzaal
Stadsweiden.
BCH J1 is al kampioen en zal 1 maart strijden in Amersfoort om het kampioenschap onder
de 17 2e klasse.
BCH J2 en BCH J4 worden 2e in hun poule, terwijl BCH J3 helaas onderaan staat.
BCH J3 zit weliswaar in klasse 2 maar die is aangevuld met klasse 1 teams, zodat er een
behoorlijk niveau verschil is.
Vanuit de TC is Erik zich meer met de competitiejeugd gaan bezighouden, vooral door het
coachen bij thuiswedstrijden van de diverse teams.
Er wordt ook gestimuleerd om mee te gaan doen met toernooien, zoals bijvoorbeeld het
Jeugdtoernooi in Almere tijdens de Nederlandse Kampioenschappen op 1 februari 2014.
De clubkampioenschappen zijn in juni georganiseerd.
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De kampioen waren bij de allerjongsten werd Preyansu Pamang. Bij de jongste jeugd
meisjes: Silja Raaijmakers en jongens: Tijmen Bas.
Bij de oudere jeugd waren de kampioenen Jessica Hagendoorn en Allard Slofstra.
In de herfstvakantie hebben we weer een geslaagd OuderKindtoernooi gehad.
Op 18 december is er ook voor de jeugd een kersttoernooi gehouden.
In 2013 hebben we twee maal meegedaan met de Sportwijzer. Voor het eerst hebben we
ook in het najaar namelijk een 3-tal middagen basisschoolleerlingen kennis laten maken met
de badmintonsport. We hebben daarbij helaas ervaren dat de nieuwe Sypel sporthal niet
geschikt is voor badmintonnen.
De jeugdcommissie

bijlage 2d

JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE

Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Hennie Molenmaker.
Nieuw binnen de TC zijn Erik Stokkentre, Niels van Vliet en John Motshagen.
Hierdoor hebben we de TC beter vorm en structuur kunnen geven.
Training:
Naast de wisselingen binnen de TC is er door Bram Jongerden afscheid genomen van BCH.
Na een intensieve zoektocht is een nieuwe trainer gevonden  Martie van Dijk. Hij is
aangesteld om de Senioren (recreanten en competitie spelers te trainen op de
woensdagavond). Met hem is afgesproken om structureel overleg te hebben om de kwaliteit
te kunnen waarborgen. De jeugd wordt getraind door Matthias Beullens.
Competitie:
Competitieseizoen 2012-2013 waren er 3 teams vertegenwoordigd. Het derde team kwam
uit in de 3e klasse en heeft dit weten te behouden. De overige 2 teams kwamen uit in de 2 e
klasse en zijn beide gepromoveerd. Door de promotie mochten ze meedoen aan de
regiokampioenschappen. Het tweede team heeft zicht hier geplaatst voor de Nederlandse
kampioenschappen en is op 23 juni Nederlands Kampioen geworden!
Verder hebben we 2 teams gehad welke mee hebben gedaan aan de voorjaarscompetitie en
1 team welke uitkwam in de najaarscompetitie.
Vergaderingen:
De TC heeft afgelopen jaar een aantal keer vergaderd, meestal voorafgaand aan een BCH+
vergadering. Verder zijn de BCH+ vergadering door enkele TC leden bijgewoond en zijn de
speelavonden bezocht.
Namens de Technische Commissie
Niels van Vliet
Erik Stokkentre
John Motshagen
Henny Bosman
Anne van Lente

bijlage 2e

JAARVERSLAG TOERNOOICOMMISSIE

Clubkampioenschappen 2013
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De clubkampioenschappen zijn in maart gehouden. De clubkampioenen zijn geworden:
Matthias Beullens en Maaike van den Berg. Van harte gefeliciteerd!
In het schema hieronder vindt je een overzicht van alle prijswinnaars.
Uitslag

Clubkampioenschappen 2013

A

1e

2e

DE

Maaike v d Berg

Daphne Bles

HE

Matthias
Beullens
Niels v Vliet

Niels v Vliet

GD
HD

Maaike v d Berg Edwin Arends

Matthias
Stephan Hop
Beullens
Maaike v d Berg Anja v Beurink

Niels v Vliet

DE

Nanda Fiege

Wilmy Wegman

HE

Reza Ahmadi

HD

Edward
Rozendal
Gerrit v
Weeghel
Henk Foppen

DD

Wilmy Wegman Nanda Fiege

DD

Daphne Bles
Edwin Arends

Xandra Rasonow Daphne Bles

B

GD

Jacqueline
Betsie Gerritssen Henk Foppen
Kuiper
Bessel de Weerd Dirk Willemsen Nico v Beugen
Erna v.d. Weijer Leida Akster

Integratietoernooi BC Harderwijk - Chinezen
Het toernooi begint een traditie te worden binnen Badmintonclub Harderwijk. Dat vond ook
sportwethouder Laurens de Kleine, die voor de derde keer het toernooi opende. “Ik hoop
volgend jaar het lustrum toernooi ook te openen, want na vijf jaar kun je wel spreken van een
traditie. “De heer Di Yung Li, voorzitter van het IOC (Inspraak Orgaan Chinezen) was
verheugd te zien dat er weer een grote groep spelers op het integratietoernooi af was
gekomen. “Het integratietoernooi is samen werken, samen spelen en samen strijden“ Hij
hoopte dat de aanwezigen door onderling contact nader tot elkaar zouden komen en wenste
de aanwezigen een sportieve dag toe..
Net als voorgaande jaren werden herendubbels en gemengd dubbels gespeeld, waarbij een
BCH-heer en Chinese dame het opnamen tegen een BCH-dame en Chinese heer. Ook bij
de herendubbels werden BCH-heren aan Chinese badmintonspelers gekoppeld. Zij namen
het op tegen een ander duo. Er werd steeds gespeeld om één gewonnen game, waarbij de
standen werden genoteerd. Na elke ronde werd steeds van mede- en tegenspelers
gewisseld. Na tien speelrondes ontstond een scorelijst, waarbij de 8 beste spelers
doorgingen. Uit elke poule werd een vast duo geformeerd, die volgens een afvalsysteem in
de kwart finales, halve finales en finales de eerste prijs probeerde te bemachtigen.
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De winnaars gemengd dubbel:
heren dubbel
1e Matthias Beullens/Tianlu Wang
1 e Hai XiangLin/Alex Eikelenboom
2e Maaike van den Berg/K.C. Liew
2 e Kevin Fung/Peter Ding
e
3 Erik Stokkentre/Qi Chen
3 e Wang Si/Henk Propitius
4e Alex Franken/Chiu Ching Ding
4 e Zhongning Liang/Ernst Eikelenboom
Het is weer een gezellig en strijdvol toernooi geweest, de winnaars nog van harte
gefeliciteerd en tot het lustrum toernooi van volgend jaar.
Eindejaarstoernooi
Dit is afgelopen jaar gehouden op 17 december 2013. Dit jaar ging het om wie het beste
scoorde uit de te houden wedstrijden. Er werd gestreden om een flessen wijn, zak nootjes,
pak koekjes. De deelnemers kwamen van alle speelavonden van onze vereniging. Het was
ook leuk dat onze nieuwe trainer Martie heeft meegedaan. Er werden ook nog wat ludieke
prijzen uitgereikt. Het werd weer een gezellige avond, die voortgezet werd in het nieuwe
sportcafé.
Toernooicommissie
Hennie Bosman
Wilmy Wegman
Myriam Sinkeldam

Bijlage 2f PR EN LEDENWERVING
Ledenwerving is een punt wat continue de aandacht heeft maar tegelijkertijd moeilijk te
beïnvloeden. Het is lastig om in de pers aandacht te krijgen voor de vereniging.
Het is gelukkig wel een aantal keren gelukt (bijvoorbeeld met het behalen van het
Nederlands Kampioenschap). We blijven hier uiteraard wel mee bezig, maar vaak is er maar
ruimte voor een zeer beperkt artikel.
Jaarlijks terugkerende activiteiten: deelname aan de Sportwijzer (2 x per jaar),
Veluwegames, Open Badmintonavond.
Het afgelopen jaar heeft BCH een nieuwe informatiefolder gemaakt en deze is in een oplage
van zo’n 500 stuks verspreid in de wijk Drielanden, vanwege de mogelijkheid om in de
Bogen te kunnen badmintonnen bij onze vereniging.
Daarnaast hebben we 2 spandoeken laten maken die bij wedstrijden en evenementen
opgehangen kunnen worden.
De website wordt zo actueel mogelijk gehouden en daarnaast is BCH nu ook actief op
Facebook. Dit werkt goed.
Het afgelopen jaar heeft BCH nieuwe clubshirts gekregen. In een mail naar alle leden zijn de
shirts onder de aandacht gebracht. Naast de competitiespelers zijn er ook veel recreanten
die een shirt (of shirts) hebben aangeschaft. Het is leuk om te zien dat het shirt veel
gedragen wordt op de speelavonden en draagt ook bij aan de uitstraling die BCH voor ogen
heeft.
PR & Communicatie BCH
Jolinda Huisman
Alex Eikelenboom
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Bijlage 3

VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE

Mondeling verslag.

Bijlage 4a

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER

Zie losse bijlage tijdens ALV.

Bijlage 4b

WIJZIGING ALGEMEEN REGLEMENT

Lidmaatschap
Binnen onze vereniging is er niet veel geregeld omtrent het lidmaatschap van haar leden.
Gegeven het feit dat het bestuur van de vereniging en dus haar leden veelal voor langere tijd
committeert, is het bestuur van mening dat het gewenst is om het lidmaatschap nader vast
te stellen.
Daartoe zijn er meerdere vergadering belegd met dit als onderwerp, waarbij is gefilosofeerd
over verschillende lengtes van het lidmaatschap en welke periode daarbij het beste zou
aansluiten. De volgende overwegingen hebben tot het hierna geformuleerd voorstel geleid:
- aansluiting van het lidmaatschap op een duidelijke periode;
- welke periode past het best binnen de structuur van de vereniging;
- voor welke periode legt het bestuur zich vast namens de vereniging;
- hoe verkleinen we financiële onzekerheid ten aanzien van inkomsten;
- welke periodes zijn relevant binnen het jaar;
- welke veranderingen zijn te verwachten met betrekking tot het gemeentelijk beleid.
Voorstel
Op basis van deze overweging stelt het bestuur voor om het lidmaatschap binnen de
vereniging aan te gaan voor de periode van 1 seizoen. Daarna wordt, zonder bericht van het
lid, het lidmaatschap telkens verlengd voor de periode van 1 seizoen. Het seizoen loopt van
1 september tot en met 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar. De bestaande
bepalingen met betrekking tot het lidmaatschap blijven onverminderd van kracht (zoals
aanmelding en opzegging). Deze zijn nader geregeld in de statuten (artikel 5 lid 1) en
Algemeen Reglement (artikelen 11, 12 en 13).
Uitvoering
De uit het lidmaatschap voortvloeiende contributie wordt nog steeds in vier termijnen geïnd
door de penningmeester middels een automatische incasso. De leden gaan jegens de
vereniging een financiële verplichting aan voor de periode van 1 seizoen. Vanwege het feit
dat er wel een verschuiving plaats vindt wanneer de Algemene Leden Vergadering het
voorstel goedkeurt, stelt het bestuur tevens voor het jaar 2014 aan te merken als
overgangsjaar, waarbij met ingang van het 2 de kwartaal de aangepaste contributie zal
worden geïnd, bij het 3de kwartaal slechts 2 maanden contributie wordt geïnd en met ingang
van 1 september 2014 er elke 3 maanden de contributie geïnd gaat worden. De momenten
van inning van de contributie worden dus 1 september, 1 december, 1 maart en 1 juni.
Bovenstaande resulteert in de volgende wijzigingen van het Algemeen reglement:
artikel 11
1.
De ALV stelt de hoogte van de contributies vast. Deze kunnen jaarlijks worden
aangepast.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

De financiële verplichtingen voortkomend uit het lidmaatschap worden aangegaan
voor een seizoen (1 september – 31 augustus). Indien niet voor 1 juni van een lopend
seizoen schriftelijk wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap stilzwijgend met 1 jaar
verlengd.
De inning van de contributies geschiedt door de penningmeester.
Een lid dient de penningmeester van de vereniging schriftelijk te machtigen tot
automatische incasso van contributies.
Betalingen zullen bij vooruitbetaling voor een periode van drie maanden worden
geïnd.
Langdurig betalingsverzuim kan leiden tot uitsluiting aan verenigingsactiviteiten. Dit
ter beoordeling aan het DB.
De bondscontributie wordt apart in rekening gebracht en jaarlijks bij vooruitbetaling
geïnd. in de maand januari.
Het achterwege blijven van betaling van de jaarlijkse bondscontributie kan leiden tot
het uitschrijven bij BN.
Bij betalingsverzuim zendt de penm. een herinneringsnota. Daarop staat het
openstaande bedrag vermeld, verhoogt met de door de vereniging gemaakte kosten
(minimaal € 1,25).
Indien meerdere leden van een huishouding als lid staan ingeschreven, wordt vanaf
het derde lid een korting verleend op de verenigingscontributie van 25%, met dien
verstande dat de korting geldt voor de laagste contributie in die huishouding.
Leden welke door blessures, langdurige ziekte of zwangerschap niet in staat zijn om
van de speelavonden gebruik te maken kunnen, gedurende deze periode, hun
contributie verlagen naar € 5,00 per betalingstermijn. Een verzoek hiervoor dient men
vooraf schriftelijk bij de penm. in te dienen. De regeling zal vanaf de eerstvolgende
betalingstermijn van kracht zijn.
Een lid dient zich bij beëindiging van de regeling schriftelijk weer beter te melden bij
de penm. De contributie zal m.i.v. de 1 ste van de volgende maand weer volledig
verschuldigd zijn.

artikel 12
1.
Aspirant-leden kunnen twee speelavonden vrijblijvend meespelen en kunnen daarna
beslissen of zij lid van de vereniging willen worden.
2.
Indien het aspirant-lid aan de secretaris te kennen geeft lid te willen worden, gaat het
lidmaatschap terstond in.
3.
Aspirant-leden die als lid toetreden betalen de verplichte contributies naar rato van het
seizoen. Bovendien is het aspirant-lid eenmalig een inschrijfgeld verschuldigd. De
hoogte daarvan wordt door de ALV bepaald.
artikel 13
1.
Beëindiging van het lidmaatschap is geregeld in art. 5 Stat., waarbij op de contributie
geen restitutie wordt verleend.
2.
Wenst een lid overschrijving naar een andere vereniging, welke is aangesloten bij BN,
dan kan dit in overleg met de secretaris afgehandeld worden.
3.
Op bondscontributie van een lopend kalenderjaar kan geen restitutie worden
verleend.

Bijlage 4c

FINANCIEN

Voorstel contributieverhoging
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De gemeente Harderwijk heeft met de door haar vastgestelde (nieuwe) Sport Tarievennota
2013 de zaalhuren voor de sportzalen in Harderwijk verhoogd.
Volgens de Sport Tarievennota zullen de zaalhuren stijgen conform onderstaand tabel:
Sportzaal
2012-2013
2013-2014
2014-2015
De Sypel
Stadsweiden
De Bogen

€
€

32,90
16,80

€
€
€

35,05
17,90
14,40

€
€
€

45,00
22,50
18,00

In de Tarievennota is dus opgenomen dat de tarieven voor recreatief spelen in alle
sportzalen (fors) worden verhoogd. Daar staat tegenover dat het tarief voor
competitiewedstrijden in Stadsweiden daalt van € 31,35 naar € 22,50.
Voor BCH betekent dit gemiddeld een verhoging van 9%.
Bovenstaande leidt tot onderstaand overzicht.
Verhoging
2012-2013
Standaard prijsindexatie
Extra indexatie
Verhoging tarievennota
Sub totaal

2013-2014
2%
5%

2014-2015
2%
5%
9%

Totaal
4%
10%
9%
23%

Voor BCH is er een tekort van € 4100,00 op de begroting 2014. De meeruitgaven zaalhuur
op de begroting 2014 bedragen € 2403,00 . Deze zijn voornamelijk ontstaan door de
verhoging op de zaalhuren en de extra inhuur van de Bogen. Tevens zorgt de daling van het
ledenaantal voor een tekort op de begroting (-11 leden).
Door de leden van de ALV 2013 is verzocht om te bezien of het mogelijk om een vorm van
gedifferentieerde contributie in te voeren.
Het bestuur wil hierbij de volgende optie ter goedkeuring voordragen:
1. De contributie zal m.i.v. 2e kwartaal 2014, voor alle leden, worden verhoogd met 16%:
SR van € 38,50 naar € 44,70
JR van € 30,50 naar € 35,40
2. I.h.k.v de gedifferentieerd wordt een trainingsbijdrage voor de competitiespelers voorgesteld
van € 60,00 per seizoen (zie bijlage hieronder)
3. Tevens zal er voor de recreantentraining een trainingsbijdrage worden voorgesteld van €
30,00 per seizoen (zie bijlage hieronder).
Het totaal van deze maatregelen zal een inkomstenstijging van € 3140,00 opleveren waardoor de
begroting van 2014 beter in balans komt.
Voor 2015 zal nogmaals de balans worden bezien omdat de zaalhuren dan voor het gehele jaar
worden doorberekend. (verschil zaalhuur 2014 t.o.v. 2015 = € 16.649,00 - € 19.250,00 = € 2.600,00)
Bijlage 1
GEDIFFERENTIEERDE CONTRIBUTIE
Senior competitietraining per seizoen
Seniorleden die competitie spelen krijgen competitietraining van een gediplomeerde trainer.
De competitiespelers betalen voor deze training een extra bedrag. Inschrijvingsduur is een seizoen.
De extra kosten worden in de 2e seizoenstermijn verrekend.
De trainer houdt een namenlijst bij van die leden die training krijgen.
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Senior recreantentraining per seizoen.
Nieuwe seniorleden kunnen kosteloos training krijgen gedurende 1 jaar na aanvang lidmaatschap.
Na dit jaar kan tegen betaling worden ingestapt. De extra kosten worden dan berekend naar rato.
Alle overige seniorleden krijgen aan het begin van het nieuwe seizoen de keuze om tegen betaling
training te krijgen. Inschrijvingsduur is een seizoen. De extra kosten worden in de 2e
seizoenstermijn verrekend.
De trainer houdt een namenlijst bij van die leden die training krijgen.
BEGROTING 2014
BEGROTING PERIODE 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2014
Omschrijving

Credit

Debet

Administratie kosten

0,00

200,00

Competitiekosten junioren

0,00

360,00

Competitiekosten senioren

0,00

300,00

Contributie

22.710,00

0,00

Cursussen

0,00

150,00

Diverse kosten

0,00

650,00

Jeugd subsidie

400,00

0,00

0,00

100,00

0,00

50,00

250,00

0,00

Jeugdkosten
Oninbare debiteuren
Ontvangen rente
Portokosten

0,00

50,00

Representatiekosten

0,00

300,00

Shuttles jeugd

0,00

100,00

500,00

0,00

Toernooikosten junioren

0,00

300,00

Toernooikosten senioren

0,00

550,00

Trainingskosten

0,00

3.700,00

Van kapitaal

0,00

0,00

Vergaderkosten

0,00

400,00

Zaalhuur

0,00

16.650,00

Sponsor

23.860,00

2)

3)

4)

23.860,00

Saldo over/tekort
Totaal

1)

0,00
23.860,00

23.860,00

1)

Incl € 250,00 (25 kokers) veren shuttles op basis van 50/50 met de betreffende
competitiespelers.
2)
Incl subsidie deskundigheid bevordering.
3)
Incl € 300,00 integratietoernooi op basis van 50/50 met het IOC + intreegelden.
4)
Incl de Bogen tot eind 2014.(€ 576,00 2e helft van 2014)

Bijlage 5

VERKIEZING BESTUURSLEDEN

Gertjan Barnhoorn treedt af en stelt zich herkiesbaar.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich mondeling, dan wel schriftelijk bij het bestuur
melden.
Tegenkandidaten dienen 48 uur voor aanvang van de vergadering bekend gemaakt te
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worden bij het bestuur. De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan met een lijst met naam
en handtekening van ten minste 10 leden die de betrokken kandidaat steunen.
Indien er geen tegenkandidaten zijn kan Gertjan bij acclamatie worden herbenoemd.
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