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 12 februari 2015 in bar Sportief, Kamillemeen 3
(Stadsweiden), Harderwijk.
De aanvangstijd is 20.00 uur.
Agenda
1. Opening door de Voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ALV 2014 d.d. 27 februari 2014 (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 en statuten (wijzigingen seizoen) (bijlage 4b)
8. Financiën (bijlage 4c)
a. Begroting 2015
b. Inschrijfgeld (voor senioren)
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 2015 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 2015, 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)

(aftredend en herkiesbaar)

In 2014 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:
- aanpassingen algemeen reglement en statuten
- aanstellen nieuwe jeugdtrainer;
- technische commissie;
- (uitbreiding) zaalruimte en speelavonden;
- sponsorbeleid;
- training competitiespelers en recreanten;
- organisatie en deelname SLB2;
- BCH-dag;
- competitiezaken;
- toernooien;
- clubshirts;
- contacten met Badminton Nederland;
- P.R. en communicatie (o.a. ledenwerving, contacten met de media);
- 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. Vanaf het najaar 2014 is in overleg met Smash de afspraak gemaakt om de
donderdagavond gezamenlijk te exploiteren, vooralsnog als proef voor een jaar. Aan het
eind van het seizoen 2014 – 2015 zal deze samenwerking worden geëvalueerd.
We hebben regelmatig contact gehad met de gemeente (Sportplatform, zaalverdeling,
Sportwijzer, verenigingsondersteuner, JOGG) 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, dit maal in De Bogen. Op deze avond zijn in totaal 6
personen kennis komen maken met badminton en onze vereniging. Daarvan zijn er
uiteindelijk vier lid geworden van BCH.
Als vereniging hebben we in 2014 deel genomen aan de Sportwijzer, waarbij
basisschoolkinderen kunnen kennismaken met diverse sporten. Ook dit jaar hebben we
zowel in april als in november een cursus georganiseerd. Van de deelnemers zijn er in totaal
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vier jeugdlid geworden van onze vereniging.
Inmiddels is besloten om ook in 2015 weer aan de Sportwijzer mee te doen en net als in
2014 zowel in het voorjaar (maart/april) als in het najaar (november).
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Gelukkig heeft 2014 een (geringe) ledengroei laten zien. Afgelopen jaar is het ledenaantal
gestegen van 141 naar 148. Hierbij valt op dat deze toename wordt veroorzaakt door
vrouwen.
Ook blijft bij BCH de doorstroming van de jeugd naar de senioren een (groot) probleem. Net
als in de afgelopen jaren blijft met name de leeftijdgroep van 19 t/m 25 matig bezet.
Rob Schilder/Gertjan Barnhoorn

bijlage 2b

JAARVERSLAG RECREANTENGROEPEN

Maandag
Qua bezetetting is het een beetje wisselend van 8 tot 17 spelers. Bij een volle bezetting
moet je misschien wel eens zitten, maar het spelen is dan wel leuker. Nu de competitie gaat
aflopen zal het wel weer wat drukker worden. Er hebben wat leden opgezegd of zijn door
omstandigheden naar een andere speelavond gegaan, maar de ruimte die er door is
ontstaan is weer opgevuld. Het is een prettige speelavond waarop, denk ik , met veel
plezier en een goed niveau gespeeld wordt.
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Namens de maandagavondgroep
Nico v Beugen
Dinsdag 1
Op de dinsdag 1 een harde kern die met veel plezier een shuttle slaat. Meestal 2 of 3 banen
bezet, aangevuld met andere leden van de dinsdag 1 die wat minder frequent komen. Al met
al een gezellige club en na afloop is het ook goed toeven aan de bar.
Namens de dinsdag 1 groep
Ben de Vos
Dinsdag 2
De dinsdag 2 groep bestaat op dit moment uit 15 leden. Regelmatig komen er leden van
andere avonden een shuttle mee slaan. Rond de jaarwisseling was de opkomst wat aan de
lage kant, maar dat zal met de nieuwe voornemens vast wel weer beter worden.
Namens de dinsdag 2 groep
Alex Franken
Woensdag Sypel
Op de woensdagavond is er een grote opkomst. Er zijn 37 recreanten waarvan de meesten
de trainingen bezoeken.
Aan het begin van het seizoen zijn er 4 nieuwe leden bijgekomen. In januari jl. zijn er ook
ongeveer 5 mensen gekomen, waarvan we nu nog niet weten of ze lid worden.
Sinds kort assisteert Rinske bij de training. Het is voor John ondoenlijk om met zoveel
nieuwe mensen iedereen dezelfde aandacht te geven. Rinske blijft totdat Erik weer
terugkomt.
Het is wel van belang dat het indelen 'eerlijk' gebeurt. Als bestaande leden teveel met de
nieuwelingen moeten spelen ben ik bang dat we hierdoor weer leden kwijtraken. Dat zou
natuurlijk jammer zijn. Iedereen moet met een tevreden gevoel weer naar huis gaan. Myriam
is zich hier bewust van en probeert iedereen zo goed mogelijk, in te delen.
Gezegd moet worden dat de sfeer verder prima is.
Namens de woensdagavond
Leida Akster

bijlage 2c

JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE

In het seizoen 2013-2014 hebben 4 teams meegedaan met de jeugdcompetitie. Daarbij is de
J1 regiokampioen geworden (onder de 17 klasse 2 mix). De J2 en J4 werden in hun poule
tweede, terwijl J3 helaas als laatste is geëindigd in de poule onder de 13 klasse 2 mix.
Na de competitie hebben een flink aantal kinderen nog meegedaan met wat toernooien.
In april is er een badmintoninstuif geweest, waarbij de kinderen een vriendje of vriendinnetje
mee mochten nemen.
Ook hebben we eind maart als vereniging weer de sportwijzer badminton voor
basisschoolleerlingen georganiseerd.
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In het voorjaar hebben 5 BCH-leden met succes de cursus SL2 gevolgd. Met Matthias,
Martie en Myriam als trainer/praktijkbegeleiders hebben Edward, Hans, Allard, John en Erik
hun diploma op de Dutch-Open in oktober in ontvangst genomen.
De Clubkampioenschappen voor de jeugd zijn in juni gehouden.
1e
2e
Oudste jeugd:
Jessica
Veerle
meisjes
jongens
Allard
Daniël
Jongere jeugd:
Silje
Tessa
meisjes
Jongens
Tymen
Daan
Jongste jeugd
Yasmijn
Maartje
Als afsluiting hebben we een lintjestoernooi gehouden.
Seizoen 2014-2015
Na de vakantie bleek dat het bestuur geen overeenkomst met Matthias had kunnen sluiten,
waarop Rinske Deriga als nieuwe jeugdtrainster haar opwachting maakte.
Op de woensdagavond geeft zij, met behulp van de SL2-ers, in de Sypel de jeugdtraining.
Twee jeugdleden, Emma en Jennifer, helpen ook mee, zo geven zij invulling aan hun
maatschappelijke stage.
Op de maandagavond is tijdens het hele seizoen extra training voor alle
jeugdcompetitiespelers in Sportzaal Stadsweiden. De training wordt door Erik Stokkentre
gegeven met assistentie van Allard Slofstra/Edward Rozendal.
Er is in september een start gemaakt met een nieuw te vormen Jeugdcommissie. Inmiddels
is deze volledig ingevuld:
Myriam Sinkeldam, vz., vanuit het BCH-bestuur
Erik Stokkentre, vanuit de TC
Allard Slofstra, vanuit de SL2-ers
Antoinet Arends, vanuit de ouders
Jennifer Rozendal en Judith Barnhoorn, vanuit de jeugd.
We hebben het idee dat er hierdoor een goede samenwerking is ontstaan tussen jeugd,
ouders, trainers en begeleiders.
Jeugdcompetitie 2014-2015
Dit seizoen hebben we 5 teams op kunnen geven voor de jeugdcompetitie.
J1 en J2 onder de 17 klasse 1, hebben het best zwaar in deze klasse.
J3 onder de 15 klasse 3, gaan een mooi resultaat halen, 2e en misschien nog wel 1e
J4 onder de 13 klasse 1, goede middenmoter
J5 onder de 13 klasse 3, kan misschien nog een plaatje opschuiven naar een mooie 4 e
plaats.
Daarnaast speelt er 1 jeugdlid, Jessica, bij de senioren.
Dit seizoen zijn er 4 jeugdleden(18) overgestapt naar de senioren, daarvan spelen er 2
competitie en 2 hebben aansluiting bij de seniorenrecreanten gevonden.
Een aantal jeugdleden heeft dit seizoen niet onverdienstelijk ingevallen bij de
seniorencompetitie.
Als voorbereiding voor het competitieseizoen zijn er wat oefenwedstrijdjes tegen Swifterbant
gespeeld. Dit zullen we zeker komend seizoen ook weer oppakken.
In de herfstvakantie hebben we weer het OuderKindtoernooi gehouden, er waren weer vele
ouders met hun kinderen aanwezig.
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In samenwerking met JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) hebben we alle jeugdleden,
onder de slogan “BCH drinkt water” een bidon gegeven, voorzien van hun eigen naam en
BCH-logo. Gezond bewegen gebeurt al bij BCH, maar ook gezond eten en drinken willen wij
stimuleren.
Ook de Sportwijzer, najaar-editie, heeft weer gezorgd dat we nieuwe jeugdleden hebben
kunnen inschrijven.
Met Sinterklaas hebben we een pepernoten toernooi gehouden, met gezonde pepernoten!
We hebben op 1 januari 2015, 36 jeugdleden onder de 18 en 5 leden die 18 jaar zijn,
waarvan er nog 1 bij de jeugd speelt.
Jongere jeugd
7
8
9
10
11
12
1 0 1 2 2 2 0 0 1 2 4 2
V M V M V M V M V M V M

Oudere jeugd
13
14
15
16
17
18
1 2 3 1 4 1 1 2 2 2 1 0
V M V M V M V M V M V M

Voorgenomen activiteiten nog seizoen 2014 - 2015
Sportwijzer voorjaarseditie
Deelnemen aan toernooien voor competitiespelers
Clubkampioenschappen
Organiseren van vriendje/vriendinnetjestoernooi door de Jennifer en Judith
Oefenwedstrijden voor de competitie volgend seizoen
Kind-Seniorentoernooi
Activiteiten voor jeugd bij BCH-dag
Afsluiting training door Erik en Rinske
De jeugdcommissie

bijlage 2d

JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE

Het seizoen 2013/2014 was in vele opzichten een bewogen jaar voor de TC. Uitdagingen
werden aangegaan om de club naar een hoger niveau te tillen in nauwe samenwerking met
onze trainer, Martie.
Altijd onze doelstelling in gedachten houden bij elke beslissing die we namen “met zoveel
mogelijk teams zo hoog mogelijk spelen”.
De eindstanden van het competitieseizoen 2013-2014 zijn hieronder te vinden:
Bij de junioren: één kampioenschap (BCH J1), twee tweede plaatsen (BCH J2 en BCH J4)
en een zevende plaats (BCH J3)
Bij de senioren: één kampioenschap (BCH 2), twee derde plaatsen (BCH 1 en BCH 3)
Bij de recreanten najaarscompetitie een mooie tweede plaats.
Met een kampioenschap en promotie naar de hoofdklasse, waarbij ook nog even door BCH
tussen de bedrijven door de ‘sportploeg van het jaar’ verkiezing van de gemeente Harderwijk
werd gewonnen, gingen we met vol enthousiasme het nieuwe seizoen tegemoet.
Vlak voor de start van de trainingen na de zomer kregen wij te horen dat Matthias zijn baan
als jeugdtrainer wilde beëindigen. Door snel te schakelen in het netwerk van de TC/club
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konden wij met trots vertellen dat wij in een hele korte periode erin geslaagd zijn om Rinske
Deriga aan te stellen. Rinkse komt uit Dronten en speelt zelf in team 1.
Door de doelstelling met zoveel mogelijk teams zo hoog mogelijk te gaan spelen, zijn er in
een korte tijd veel verandering opgetreden. Zo was het de wens om het niveau van de
recreatieve spelers te verhogen waardoor het spelplezier nog groter werd. Tevens was het
noodzakelijk gelet op het aantal spelers om de competitietraining voor de senioren op te
splitsen in twee groepen.
Rond de zomer zijn de doelstellingen van de competitieteams vastgesteld op basis van de
beschikbare competitiespelers. Belangrijk hierin was dat er goede communicatie nodig was
om dit te laten slagen. Achteraf bleek dat ondanks alle inspanningen er nog diverse
vragen/onduidelijkheden waren bij een aantal spelers wat voor onrust zorgde. Inmiddels
kunnen wij zeggen dat deze onduidelijkheden zijn weggenomen en met de betreffende
teams/personen uitvoerig overleg is gevoerd.
In het voorjaar heeft Anne van Lente aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden
binnen de TC en wij danken hem nogmaals voor zijn inspanningen. Onlangs hebben wij de
TC uitgebreid met de komst van Leida Akster, haar rol in dezen is om de recreanten te
vertegenwoordigen. Mede door de gerealiseerde mogelijkheid dat deze groep vanaf
september 2014 ook training kon gaan volgen.
Als TC kijken wij terug op een mooi 2014. Een jaar waarbij de club trots mag zijn op de
resultaten die behaald zijn conform de gestelde doelen.
Sportieve groeten,
Namens de Technische Commissie
Niels van Vliet
Erik Stokkentre
John Motshagen
Henny Bosman
Leida Akster

bijlage 2e

JAARVERSLAG TOERNOOICOMMISSIE

Clubkampioenschappen 2014
Zoals gebruikelijk zijn de clubkampioenschappen gehouden in de maand maart.
De clubkampioenen van 2014 zijn Maaike v.d Berg en Matthias Beullens geworden,
nogmaals van harte gefeliciteerd.
De wedstrijden zijn op de maandag, dinsdag en woensdag gespeeld. Er waren mooie en
spannende wedstrijden te zien, waarbij fanatiek werd gestreden om de winst. Erg leuk voor
ons om dit te zien.
Uiteindelijk zijn de volgende winnaars uit de bus gekomen:
Poule A
1e plaats

Poule B
2e plaats

Anja van
Daphne Slot
Buerink
Damesdubbel Maaike v.d
Xandra
Berg
Rosanow

1e plaats
Jessica
Hagedoorn
Veerle
Epskamp

2e plaats

Erna v.d. Weijer
Leida Akster
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Erik
Stokkentre
Herendubbel
Matthias
Beullens
Niels van
Gemengd
Vliet
dubbel
Maaike v.d.
Berg
Maaike v.d.
Dames enkel
Berg
Matthias
Heren enkel
Beullens

Niels van
Henk Propitius
Alex Franken
Vliet
Willem de
Ruud Gans
Walter Prins Vries
Daphne Slot Jessica
Henk Propitius
Anne van
Hagedoorn
Wilmy Wegman
Lente
Allard Slofstra
Daphne Slot

Jessica
Hagedoorn

Veerle
Epskamp

Niels van
Vliet

Allard Slofstra Willem de Vries

Integratietoernooi BC Harderwijk - Chinezen
Voor de 5e keer werd het integratietoernooi BC Harderwijk-Chinezen georganiseerd door
Badmintonclub Harderwijk. Chinezen uit het hele land kwamen op 10 mei samen om de
strijd aan te gaan met en samen met Harderwijkse badmintonners. Tijdens de opening
werden ernstige noten gekraakt. Het mocht de feestelijke stemming niet drukken. Het was
een gepuzzel voor de organisatie, maar het is ons weer gelukt.
Het toernooi werd geopend door wethouder Laurens de Kleine en de voorzitter van het IOC
(Inspraak Orgaan Chinezen) de heer Di Yung Li. Wethouder De Kleine had graag nog langer
in functie het toernooi willen openen, maar mevrouw Christianne van der Wal (VVD) zal hem
vermoedelijk volgend jaar als wethouder opvolgen. Voorzitter van het IOC de heer Di Yung
Li deelde mee dat zij het toernooi volgend jaar niet meer zullen subsidiëren, aangezien de
bezuinigingen in de economische sector ook daarin gevolgen hebben.
Heren- en gemengd dubbels wisselden elkaar af. Er werd steeds gespeeld om één
gewonnen game, standen werden genoteerd. Na elke ronde wisseling van mede- en
tegenspeler. Een scorelijst ontstond na tien rondes, waarbij 8 beste spelers doorgingen.
Hierna werd uit elke poule een vast duo geformeerd. Die spelen verder volgens een
afvalsysteem in kwart, halve finales en finales om de eerste prijs te bemachtigen.
Nu een flinke hap subsidie wegvalt, zal badmintonclub Harderwijk moeten bezien of zij het
traditionele toernooi volgend jaar weer kunnen organiseren. Het is eigenlijk een traditie
geworden waar de Chinese- en Nederlandse spelers verbroederd samen spelen.
Prijswinnaars:
Herendubbel:
1e Ray Chen/Alex Eikelenboom
2e Xi Wei Wu/Ruud Gans
3e Hai Xiang Lin/Alex Franken
4e Pierre/Jan Bruinink
Gemengd dubbel:
1e Ilona Woestenburg/Xiwei Wu
2e Erik Stokkentre/Mireille
3e Manon Lock/Hai Xian Lin
4e Edward Rozendal/ Tracey
Eindejaar kersttoernooi voor senioren recreanten
Dit toernooi is gehouden op woensdag 17 december 2014. Via facebook is de uitnodiging
verstrekt, en mondeling op de speelavonden er voorafgaand. De velden waren vol met
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deelnemers, helaas waren er geen spelers van de andere avonden. Bij binnenkomst zijn de
spelers voorzien van en rammelende kerstbal, die aan de racket bevestigt moest worden. Al
spoedig vond je de ballen door de zaal heen, ze bleken niet bestand tegen onze speelkracht.
We hebben het groene en rode kaartspel gespeeld, daardoor kwam je steeds met een
gelijke tweestrijd in het veld te staan. Jij kunt positieve en negatieve punten scoren. Na een
zestal potjes te hebben gespeeld kwamen er winnaars en verliezers uit de bus , die hebben
hun prijs in de vorm van een kaars ontvangen. Tussendoor zijn we voorzien van kaas, worst
en een aantal zoutjes. Er speelden- en hielpen een aantal jeugdspelers mee om de
versnaperingen te verorberen. Het is gezellig verlopen. Voor een enkeling nog even
nakletsen aan de bar, het was dan ook de laatste speelavond van 2014.
Toernooicommissie
Hennie Bosman
Wilmy Wegman
Myriam Sinkeldam
Bijlage 2f PR EN LEDENWERVING
Om BC Harderwijk meer bekendheid te geven, is afgelopen zomer een bezoek gebracht aan
Erwin Winkelman, eindredacteur van de Harderwijker Courant. Een nuttig en prettig
bezoek/gesprek met als direct resultaat plaatsing van 2 artikelen in de krant:
-

Een interview (+ foto) met Martie van Dijk
De huldiging van Myriam Sinkeldam in het kader van de actie ‘Vrijwilligers in het
zonnetje’ van Badminton Nederland. Clemens Wortel, voorzitter van Badminton
Nederland heeft een oorkonde en bloemen overhandigt. Daarnaast ontving Myriam
een persoonlijke uitnodiging voor de Yonex Dutch Open in Almere.
Ook BN heeft hier later een artikel met foto aan gewijd op hun website.

Eerder in het jaar heeft het behalen van het kampioenschap van team 2 en de titel
Sportploeg van het jaar de krant gehaald.
Verder is BCH een samenwerking aangegaan met JOGG (Jeugd Op Gezond Gewicht),
waaraan de nodige aandacht is besteed.
En er is een interview geweest met onze nieuwe jeugdtrainster Rinske Deriga.
De week van het badminton werd dit jaar in september gehouden. De opkomst was helaas
niet zo groot, maar het heeft wel vier enthousiaste leden opgeleverd.
De afgelopen periode zijn de mogelijkheden onderzocht voor een andere website voor de
vereniging. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een site met een modernere
uitstraling en meer mogelijkheden.
Om de informatieverstrekking binnen de vereniging te stroomlijnen is ervoor gekozen om
met enige regelmaat een BC INFO te versturen naar alle leden.
PR & Communicatie BCH
Jolinda Huisman
Alex Eikelenboom

Bijlage 3

VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE

Mondeling verslag.
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Bijlage 4a

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER

Zie losse bijlage tijdens ALV.

Bijlage 4b

WIJZIGING ALGEMEEN REGLEMENT en STATUTEN

Voorstel
Doordat het lidmaatschap loopt van één september tot eenendertig augustus vindt het
bestuur het wenselijk dat ook de financiële boekhouding loopt over deze periode.
Hierdoor kan een beter en overzichtelijker financieel overzicht worden weergeven.
Het bestuur stelt voor artikel 3 Statuten (verenigingsjaar) te verwijderen en op te nemen in
een nieuw artikel 2 in het Algemeen Reglement en het verenigingsjaar te wijzigen naar de
periode van het seizoen in plaats van het kalenderjaar. Tevens zullen alle verwijzingen naar
deze artikelen worden aangepast.
Bovenstaande resulteert in de volgende wijzigingen:
WIJZIGING STATUTEN
Verwijderen van artikel 3
Artikel 3
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

WIJZIGING ALGEMEEN REGLEMENT
Opnemen van een nieuw artikel 2.
Artikel 2
Het verenigingsjaar is gelijk aan het seizoen lopende van één september tot eenendertig
augustus.
Uitvoering
Tijdens de ALV van 2015 zal de penningmeester financieel verslag doen van het
verenigingsjaar zijnde het kalenderjaar 2014 en zal er een begroting worden voorgesteld
lopende van één januari tot eenendertig augustus 2015. In de maand oktober 2015 zal een
nieuwe ALV worden gehouden, waarin de penningmeester financieel verslag doet van de
periode één januari tot eenendertig augustus 2015. Tevens zal dan een begroting worden
voorgesteld voor het seizoen 2015/2016.
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Bijlage 4c

FINANCIEN

BEGROTING 2015
BEGROTING PERIODE 1 JANUARI T/M 31 AUGUSTUS 2015
Omschrijving

Credit

Debet

Administratie kosten

€

-

€

130,00

Competitiekosten junioren

€

-

€

250,00

Competitiekosten senioren

€

-

€

40,00

Contributie

€

Cursussen

€

-

€

50,00

Diverse kosten

€

-

€

575,00

Jeugd subsidie

€

Jeugdkosten

€

Oninbare debiteuren

€

Ontvangen rente

€

Portokosten

€

-

€

25,00

Representatiekosten

€

-

€

100,00

Shuttles jeugd

€

-

€

50,00

Toernooikosten junioren

€

-

€

200,00

Toernooikosten senioren

€

-

€

850,00

Trainingskosten

€

-

€

2.350,00

Vergaderkosten

€

-

€

300,00

Zaalhuur

€

-

€

9.750,00

Van/naar kapitaal

€

-

€

930,00

Sponsor

€

-

€

15.300,00

200,00

€

€

-

-

-

€

75,00

-

€

25,00

200,00

€

-

1)

1)

-

€ 15.700,00

€ 15.700,00

Saldo over/tekort

€

-

€

-

Totaal

€

15.700,00

€

15.700,00

1)

2)

Incl integratietoernooi totaal € 300,00 zaalhuur, € 400,00 toernooikosten
Incl De Bogen op basis van 50/50 met BC Smash ( € 468,00)

2)

Incl € 500,00 voor clubshirts (20 SR x 5,00 en 20x JR x 18,00)

Bijlage 5

VERKIEZING BESTUURSLEDEN

Myriam Sinkeldam en Jolinda Huisman treden af en stellen 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 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, kunnen Myriam en Jolinda bij acclamatie worden
herbenoemd.
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