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 29 oktober 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 2015 d.d. 12 februari 2015 (op de vergadering ter inzage, ook op website
te lezen, bijlage 1)
4. Notulen (extra) ALV d.d. 3 maart 2015 (op de vergadering ter inzage, ook op website
te lezen, bijlage 2)
5. Jaarverslagen:
- Secretariaat/ledenadministratie (bijlage 3a)
- Recreantengroepen (bijlage 3b)
- Jeugdcommissie (bijlage 3c)
- Technische Commissie + voorjaarscompetitie (bijlage 3d )
- Toernooi Commissie (bijlage 3e)
- PR en ledenwerving (bijlage 3f)
6. Verslag kascontrolecommissie (bijlage 4)
7. Jaarverslagen penningmeester (bijlage 5a)
8. Financiën: begroting 2015 - 2016 (bijlage 5b)
PAUZE indien gewenst
9. Verkiezing bestuursleden (bijlage 6)
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 oktober 2015, Met vriendelijke groeten Bestuur BCH
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Bijlage 3a

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 2015 (januari t/m augustus) is het bestuur 7x bij elkaar geweest, waarbij 2x ook de
commissies uitgenodigd waren (BCH+ vergaderingen) en 1x overleg was met technische
commissie en trainers.
In deze vergaderingen zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest. Om er enkele te
noemen:
- technische commissie (samenstelling, werkwijze);
- (uitbreiding) zaalruimte en speelavonden;
- sponsorregeling;
- training competitiespelers en recreanten;
- competitiezaken (senioren, junioren, richtlijnen en randvoorwaarden samenstelling
competitieteams, scheidsrechter bondscompetitie);
- toernooien;
- clubshirts;
- contacten met Badminton Nederland;
- P.R. en communicatie (o.a. ledenwerving, contacten met de media);
- contacten met de gemeente Harderwijk;
- contacten/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 is deze samenwerking geëvalueerd, waarbij is
afgesproken de samenwerking te continueren. Het was echter niet meer mogelijk om op de
donderdagavond in de Bogen te blijven spelen, vanwege wensen van andere
(zaal)verenigingen en de gemeente. Met ingang van seizoen 2015 – 2016 is er derhalve een
gezamenlijke speelavond op donderdag in Stadsweiden.
We hebben regelmatig contact gehad met de gemeente (Sportplatform, zaalverdeling,
Sportwijzer, verenigingsondersteuner, JOGG) en Badminton Nederland (Week van het
Badminton, competitiezaken en regiovergadering).
Als vereniging hebben we in seizoen 2014 - 2015 deel genomen aan de Sportwijzer, waarbij
basisschoolkinderen kunnen kennismaken met diverse sporten. Inmiddels is besloten om
ook in najaar (november) 2015 en voorjaar (maart/april) 2016 weer aan de Sportwijzer mee
te doen net als in 2014.
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Ledenoverzicht
2013 2014 2014 2015 2015
vrouw man vrouw man

2008

2009

2010

2011

2012

Jeugd

58

43

45

56

54

43

22

20

24

18

Woe Sypel
Do de
Bogen

64

59

52

45

37

36

24

21

25

27

0

0

0

0

0

3

2

2

2

2

Kranenburg

13

14

0

0

0

0

0

0

0

0

Ma

0

0

20

24

24

24

6

16

8

16

DI 1

18

22

25

24

23

21

6

15

6

15

DI 2

11

7

18

17

14

14

10

13

1

15

164

145

160

166

152

141

61

87

66

93

2015
vrouw

2015
man

<13

13-18

19-25

26-40

41-55

jeugd

24

18

16

26

0

0

0

0

42

Woe Sypel
Do de
Bogen

25

27

0

0

10

25

9

8

52

2

2

0

0

1

0

2

1

4

Maandag

8

16

0

0

1

9

6

8

24

Dinsdag 1

6

15

0

0

0

2

8

11

21

Dinsdag 2

1

15

0

0

0

2

7

7

16

Totaal

66

93

16

26

12

38

32

35

159

Totaal

>55 Totaal

Gelukkig heeft 2015 een (geringe) ledengroei laten zien. Afgelopen jaar is het ledenaantal
gestegen van 148 naar 159. Deze toename is veroorzaakt door zowel vrouwen (5) als
mannen (6).
Al een aantal jaren is de doorstroming van de jeugd naar de senioren een probleem. Ook nu
blijft met name de leeftijdgroep van 19 t/m 25 matig bezet.
Rob Schilder/Gertjan Barnhoorn

Bijlage 3b

JAARVERSLAG RECREANTENGROEPEN

Maandag
Qua bezetting is het een wisselend beeld van 8 tot 18 spelers. Gemiddeld rond de 12
spelers. Bij een volle bezetting moet je misschien wel eens zitten, maar het spelen is dan
wel leuker. Er hebben wat leden opgezegd of zij 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.
Na de zomervakantie is er voor het eerst in jaren voor de liefhebbers weer plaats om de
maandag als vaste speelavond te hebben.
Namens de maandag,
Nico van Beugen
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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 mensen en na afloop is het ook goed toeven aan de bar.
Namens de dinsdag 1 groep,
Ben de Vos
Dinsdag 2
De opkomst blijft het hele seizoen redelijk constant. Na elke game worden er nieuwe partijen
ingedeeld, waardoor er met medespeler en tegenstanders veel wordt gerouleerd.
De dinsdagavond wordt tegenwoordig regelmatig ook door enkele enthousiaste dames
bezocht.
De opkomst na de vakantie is positief en hopelijk houden wij dit de rest van het seizoen ook
vol.
Namens de dinsdag 2 groep,
Alex Franken
Woensdag Sypel
Geen verslag vanwege het niet hebben van een recreantenvertegenwoordiger.
Donderdag De Bogen
Geen verslag vanwege het niet hebben van een recreantenvertegenwoordiger.

Bijlage 3c

JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE

In januari is de jeugdcompetitie afgesloten met wat eten bij Bar Sportief.
Eindstanden:
J1
J2
J3
J4
J5

u 17 kl 1
u 17 kl 1
u 15 kl 3
u 13 kl 1
u 13 kl 3 gem

5de
4de
2de
3de
4de

Een groot aantal kinderen heeft nog mee gedaan met diverse toernooien zoals 7 e ABC’14
invitatietoernooi, OSM Open Jeugdtoernooi,1e Lustrum Open Jeugdtoernooi BNL, twee
toernooien in Huizen. Menig beker is mee naar huis genomen.
In februari hebben de jeugdleden Jennifer en Judith een toernooitje voor eigen jeugd
georganiseerd waarbij er een vriendje of vriendinnetje meegenomen mocht worden.
De eerste 2 jeugdteams hebben meegedaan met de seniorenclubkampioenschappen,
waarbij Jeffrey en Daniël 1e werden bij HD B Chantal en Jennifer 1 e DD B, Marc 2e HE B
Chantal en Daniël 2e GD B.
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Helaas was de aanmelding voor Sportwijzer in het voorjaar minimaal. Het zou kunnen zijn
dat het tijdstip woensdag 18.00 uur niet gunstig was, waardoor we komend jaar toch weer
terug gaan naar de donderdagmiddag.
De jeugdclubkampioenschappen zijn begin juni gespeeld met de volgende kampioenen.
1e Jeugd 3 Yasmijn Stokkentre;
1e Jeugd 2 meisjes Silje Raaijmakers; 1 e Jeugd 2 jongens Rick Arends
1e Jeugd 1 meisjes Jennifer Rozendal, 1 e Jeugd 1 jongens Daniël Bentram
Daarnaast hebben we ook clubkampioenschappen voor de jeugd voor dubbels gehouden,
waarbij oudere jeugd gekoppeld werd aan jongere jeugd. Jennifer en Laura C waren bij de
damesdubbels de winnaars en Robin en Daniël bij de herendubbels.
Het seizoen is afgesloten met een woensdagtraining op het strandeiland. Helaas te veel
wind om ook nog speedbadminton te spelen, maar het was desondanks bijzonder geslaagd.
Hans en John zijn gestopt met assistentie bij de jeugdtraining.
In het nieuwe seizoen zijn op de woensdag Edward, Gino, Allard en Myriam aanwezig om
Rinske daarbij te helpen. Jeugdspeelster Jennifer is daarnaast ook in het eerste uur een
vaste kracht om mee te helpen. Op de maandag traint Erik ook met hulp van Edward en
Jennifer.
Voor het seizoen 15/16 konden we vier teams opgeven voor de jeugdcompetitie (u19 kl 1;
u17 kl 1; 2x u15 kl 1).
Er is structureel ruimte gemaakt bij de seniorentraining van Martie voor jeugdspelers, zodat
er vanuit de jeugd een goede aansluiting komt naar de senioren.
De jeugdcommissie

Bijlage 3d

JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE

In vele opzichten een bewogen periode voor de Technische Commissie (TC). De TC bestaat
momenteel uit Henny Bosman, Leida Akster en (nieuwkomers) Rik Verstappen en Max
Eikelenboom (nieuwe voorzitter). Myriam Sinkeldam treedt op als contactpersoon voor de
TC namens de jeugdcommissie. Van Erik Stokkentre, Niels van Vliet en John Motshagen
hebben we afscheid genomen en wij danken hen voor hun inzet voor de vereniging.
Als TC hebben wij op verschillende momenten vergaderd en bijeenkomsten/
evaluatiemomenten met de competitiegroepen georganiseerd om alle neuzen dezelfde kant
op te houden en onze doelstellingen te verwezenlijken. Daarnaast heeft de TC ook alle
BCH+ vergaderingen bijgewoond.
De eindstanden van het competitieseizoen 2014-2015 zijn hieronder te vinden:
Bij de senioren: 2 kampioenschappen (BCH1 en BCH4), één tweede plaats (BCH 3). BCH 1
en BCH 4 hebben in Arnhem de regiokampioenschappen voor teams gespeeld. BCH 4 is
daar regiokampioen geworden. Dit team is vervolgens in actie geweest tijdens het NK in
Zutphen en is eerste geworden (Nederlands kampioen)!
Bij de junioren: één tweede plaats (BCH J3), één derde plaats (BCH J4), twee vierde
plaatsen (BCH J2/J5) en één vijfde plaats (BCH J1).
Met een kampioenschap en promotie richting de 4e divisie gingen we met vol enthousiasme
het nieuwe seizoen tegemoet.
Mede door de doelstelling van de TC om met zoveel mogelijk teams zo hoog mogelijk te
spelen (met een maximum van 5 teams), heeft er ook in de afgelopen tijd veel verandering
plaats gevonden. Rond maart dit jaar zijn de vijf senioren competitieteams vastgesteld en
doelstellingen in teamgesprekken besproken. Communicatie blijft een belangrijk
5

aandachtspunt. Om een en ander te structureren is er o.a. een competitiemap in het leven
geroepen om vragen en onduidelijkheden weg te nemen. Maar ondanks alle inspanningen
om zaken in goede banen te leiden ontstaan er toch nog vragen en onduidelijkheden wat
voor onrust zorgt. Als TC blijven wij ons inzetten om dit ten goede te keren.
De recreantentraining en seniorentraining wordt nu in blokken van 6 weken aangeboden. De
recreantentraining onder begeleiding van Erik Stokkentre en John Motshagen en de
seniorentraining onder leiding van Martie van Dijk. De jeugdtraining wordt op woensdag
verzorgd door Rinske Deriga. Op maandag krijgt de competitiejeugd van Erik Stokkentre nog
extra training. Vanuit de jeugd is nu ook doorstroming naar de senioren, waar we erg blij
mee zijn.
Door in gesprek te blijven met bestuur, trainers, spelers en begeleiders stelt de TC zich ten
doel voor structuur en goede communicatie te zorgen en doelstellingen te behalen. Dit ten
goede van prestaties, spelplezier, inzet en beleving voor alle leden binnen de vereniging
BCH te optimaliseren en er weer een mooi nieuw seizoen van te maken.
Sportieve groet,
Technische Commissie,
Max Eikelenboom, Rik Verstappen, Henny Bosman en Leida Akster

Bijlage 3e

JAARVERSLAG TOERNOOICOMMISSIE

Clubkampioenschappen 2015
Dit voorjaar ook weer onze clubkampioenschappen gehouden in maart. De clubkampioenen
van 2015 zijn Rinske Deringa 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. Wij hebben er
weer van genoten. Erg leuk was ook dat er op de finaleavond een aantal supporters op de
tribune zaten, dat geeft een echt clubgevoel.
Uiteindelijk zijn de volgende winnaars uit de bus gekomen:
De clubkampioenen (1e plaats) in de A-klasse zijn geworden:
-

DE: Rinske Deriga

-

HE: Matthias Beullens

-

DD: Maaike v/d Berg en Daphne Slot

-

HD: Matthias Beullens en Niels van Vliet

De clubkampioenen (1e plaats) in de B-klasse zijn geworden:
-

HE: Edward Rozendal

-

DD: Chantal Stokkentre en Jennifer Rozendal

-

HD: Jeffrey van Lienden en Daniel Bertram

-

GD: Edward Rozendal en Wilmy Wegman

Zie voor de verdere uitslagen onze vernieuwde BCH-site met daarin een link naar de
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uitslagen. Wij kijken nu al uit naar de clubkampioenschappen 2016. Dank jullie voor de
deelname.
Helaas is er dit jaar geen Integratietoernooi BC Harderwijk – Chinezen gehouden.
Namens de toernooicommissie,
Henny, Wilmy en Myriam

Bijlage 3f PR EN LEDENWERVING
Voor de zomer heeft het kampioenschap van zowel team 1 (senioren) als team 4 (senioren)
de pers gehaald. Er is een artikel + foto van spelers en trainer geplaatst.
Bij aanvang van het nieuwe seizoen is zowel de Week van het Badminton onder de
aandacht gebracht bij de pers, als het feit dat team 1 landelijk gaat spelen. Helaas heeft de
pers dit maar zeer beperkt opgepikt met een klein berichtje in de Harderwijker Courant.
Daarom helaas ook geen nieuwe leden n.a.v. de Open avonden. Bij een regionale krant als
De Stentor is het nog moeilijker om aandacht te krijgen. We blijven dit echter wel proberen.
De afgelopen periode heeft BCH nogmaals de mogelijkheid geboden voor het bestellen van
clubshirts. Daarnaast is ook een kleine voorraad aanwezig.
Vier keer per jaar verschijnt de BCH info via de mail. Daarnaast wordt de inhoud van deze
info op de website geplaats, dit om zoveel mogelijk leden te bereiken.

Bijlage 4

VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE

Mondeling verslag.

Bijlage 5a

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER

Zie losse bijlage tijdens ALV.
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Bijlage 5b

FINANCIEN

Begroting 2015-2016
Periode 1 september t/m 31 augustus
Omschrijving

Credit

Administratie kosten
0,00
Competitiekosten junioren
0,00
Competitiekosten senioren
0,00
Contributie
21.210,00
Differentiatie
1.990,00
Cursussen
0,00
Diverse kosten
Jeugd subsidie
Jeugdkosten
Oninbare debiteuren
Ontvangen rente
Portokosten
Representatiekosten
Shuttles jeugd
Toernooikosten junioren
Toernooikosten senioren
Trainingskosten
Van kapitaal
Vergaderkosten
Zaalhuur

0,00
350,00
0,00
0,00
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
820,00
0,00
0,00
24.550,00

Saldo over/tekort
Totaal

Bijlage 6

Debet
200,00
400,00
400,00
0,00
0,00
150,00
300,00
0,00
100,00
50,00
0,00
50,00
300,00
100,00
300,00
550,00
4.600,00
0,00
400,00
16.650,00
24.550,00
0,00

24.550,00

24.550,00

VERKIEZING BESTUURSLEDEN

Ernst Eikelenboom en Rob Schilder 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 Ernst en Rob bij acclamatie worden
herbenoemd.
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