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
vrijdag 19 oktober 2018 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 2017 d.d. 26 oktober 2017 (op de vergadering ter inzage, ook op website
te lezen, bijlage 1)
4. Notulen extra ALV d.d. 10 juli 2018 (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 (bijlage 3d )
- Toernooi Commissie (bijlage 3e)
- PR en ledenwerving (bijlage 3f)
6. Verslag kascontrolecommissie (bijlage 4)
6. Jaarverslagen penningmeester (bijlage 5a)
7. Financiën: a. begroting 2018 - 2019 (bijlage 5b)
PAUZE indien gewenst
8. Jaarplan 2018 – 2019 (bijlage 6)
9. Businesscase eigen sporthal (bijlage 7)
10. Aanpassingen algemeen reglement (bijlage 8)
11. Verkiezing bestuursleden (bijlage 9)
12. Verkiezing kascontrolecommissie
13. Rondvraag
14. 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 september 2018 de leeftijd van
16 jaar bereikt werd. Het stemrecht van een jeugdlid 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 2018, 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
vacature

(aftredend en herkiesbaar)
(aftredend)
(aftredend en herkiesbaar)

In seizoen 2017 - 2018 (september t/m augustus) is het bestuur 12x bij elkaar geweest,
waarbij 5x ook de commissies uitgenodigd waren (BCH+ vergaderingen).
In deze vergaderingen zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest. Om er enkele te
noemen:
- technische commissie (samenstelling, werkwijze);
- (uitbreiding) zaalruimte en speelavonden;
- sponsorbeleid;
- strippenkaart;
- realisatie eigen sporthal;
- training competitiespelers en recreanten;
- competitiezaken (senioren, junioren, samenstelling competitieteams);
- toernooien;
- reglementen en statuten;
- AVG (= algemene verordening gegevensbescherming);
- P.R. en communicatie (o.a. ledenwerving, contacten met de media);
- contacten met de gemeente Harderwijk;
- contacten met Badminton Nederland.
Al gedurende een reeks van jaren wordt er op drie speelavonden gespeeld. Op maandagen dinsdagavond in sportzaal Stadsweiden en op woensdagavond in sporthal de Sypel. Met
ingang van het seizoen 2013 – 2014 is ook de donderdagvond in de Bogen daaraan
toegevoegd (vanaf het najaar 2014 gezamenlijk met Smash’76). Met ingang van seizoen
2015 – 2016 is deze gezamenlijke speelavond verplaatst naar sportzaal Stadsweiden.
In verband met de ontwikkelingen rondom de zaalruimten en (mogelijke) bouw van een
eigen sporthal heeft het bestuur besloten frequenter te vergaderen en is er ook veel meer
overleg geweest met andere sportverenigingen in Harderwijk, met BV Almere, met
aannemers en met de gemeente Harderwijk(o.a. nieuwe wethouder van sportzaken, Marcel
Companjen).
Naast deze (extra) overleggen is er ook nog regelmatig contact met de gemeente over
andere zaken (Sportplatform, Sportwijzer, verenigingsondersteuner, JOGG) en Badminton
Nederland (Week van het Badminton/Nationale Sportweek, competitiezaken en
regiovergadering).
Met onze zustervereniging Smash ’76 hebben we in het afgelopen seizoen drie keer een
bestuurlijk overleg gehad. De volgend onderwerpen zijn hier o.a. besproken: gezamenlijk
competitieteam, zaalverdeling/zaalruimte seizoen 2018 – 2019, gezamenlijke toernooien
(start seizoen, kerst/nieuwjaar, einde seizoen), gezamenlijke speelavond (en), route naar
verdere samenwerking/samensmelting van beide verenigingen.
2

Als vereniging hebben we in seizoen 2017 - 2018 deel genomen aan de Sportwijzer
(voorjaarseditie), waarbij basisschoolkinderen kunnen kennismaken met diverse sporten. Dit
heeft drie nieuwe jeugdleden opgeleverd.
Ledenoverzicht
2011 2012
Jeugd
Woe Sypel
Do de Bogen
Kranenburg
Ma
DI 1
DI 2
Totaal

56
45
24
24
17
166

43
36
3
24
21
14
141

42
45
4
22
21
23
157

42
52
4
24
21
16
159

2017/18
vrouw

2017/18
man

<13

13-18 19-25 26-40 41-55

35
20
8
5
1
69

26
34
14
11
14
99

23
0
0
0
0
23

Jeugd
Woe Sypel
Ma
Di 1
Di 2
Totaal

54
37
24
23
14
152

2013 2014 2015 2016/17 2016/17 2016/17 2017/18 2017/18
vrouw
Man
Vrouw
Man

38
0
0
0
0
38

43
56
20
18
15
152

0
6
3
0
0
9

27
20
5
6
1
59

0
19
2
0
3
24

0
15
8
5
5
33

24
29
16
12
13
94

35
20
8
5
1
69

26
34
14
11
14
99

>55

Totaal

0
14
9
11
7
51

61
54
22
16
15
168

Het ledenaantal in het seizoen 2017 – 2018 is gestegen met 15 leden (van 153 naar 168).
De meeste groei zat bij de juniorleden (10 leden) maar ook het aantal seniorleden steeg met
5 leden. Deze laatste groei zat hoofdzakelijk bij de woensdagavondgroep.
Al een aantal jaren is de doorstroming van de jeugd naar de senioren een probleem. Ook nu
blijft met name de leeftijdsgroep van 19 t/m 25 matig bezet (van 12 naar 9). Hierdoor vindt er
ook geen doorstroming naar de leeftijdsgroep van 26 t/m 40 plaats.
De ingezette verjonging bij de jeugd is afgelopen seizoen omgeslagen Er zijn nu meer
oudere jeugdleden (was 21) dan jongere jeugdleden (was 28).
Wat wel zorgen baart is dat BC Harderwijk vergrijst (>55 was 37).
Rob Schilder/Gertjan Barnhoorn
Bijlage 3b

JAARVERSLAG RECREANTENGROEPEN

Maandag
Qua bezetting is het een beetje wisselend van 8 tot 17 spelers. Bij een volle bezetting moet
je af en toe zitten maar het spelen is dan wel afwisselender, zeker door de komst van
jeugdspelers/jonge senioren is het niveau gestegen en is het af en toe afzien voor de oudere
garde, maar de uitdaging en het spelen is alleen maar leuker geworden.
Denk dat het voor iedereen nog steeds een fijne avond en gezellige locatie is om te spelen.
Namens de maandag,
Nico van Beugen
3

Dinsdag 1
Op de dinsdag 1 een harde kern die met veel plezier, maar soms ook met fanatisme, een
shuttletje slaat. Over het algemeen 2 of 3 banen bezet, aangevuld met leden die wat minder
frequent komen. Al met al een gezellige club mensen en na afloop is het ook goed toeven
aan de bar bij Gerwin.
Namens de dinsdag 1 groep,
Gertjan Barnhoorn
Dinsdag 2
Onze avond heeft 14 leden en af en toe speelt er iemand van een andere avond mee.
Wegens werk, training en/of ziekte vallen er op een speelavond diverse spelers uit. Per partij
wisselen wij van medespeler om zo verschillend partijen te spelen. Verder wordt er fanatiek
en met plezier badminton gespeeld en verlopen de speelavonden naar wens.
Namens de dinsdag 2 groep,
Alex Franken
Woensdag Sypel
Het jaar is weer goed verlopen, met een grote opkomst gedurende het hele jaar.
De trainingen zijn ook goed verlopen, waarvoor dank aan Erik, John en Edward.
Gedurende het seizoen zijn er een aantal nieuwe leden bij gekomen. Een positieve
ontwikkeling dus. Wel moeten er zo nu en dan mensen zitten, vanwege de hoge opkomst.
Daar gelukkig nog geen klachten over gehoord. Het is een gezellige groep. Iedereen lijkt het
naar zijn zin te hebben. Ook dank aan Henny voor de goede indeling van de partijen.
Komend seizoen zullen we naar verwachting meer ruimte hebben als gevolg van de
veranderde trainingstijden van de competitiespelers.
Namens de woensdaggroep,
Leida Akster
Donderdag Stadsweiden
Geen verslag vanwege het niet hebben van een recreantenvertegenwoordiger.
Bijlage 3c
JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE
Er zijn weer heel veel activiteiten georganiseerd voor de jeugd in het seizoen 2017-2018.
Halverwege september begon de jeugdcompetitie. Dit jaar hadden we 2 teams, J4 en J5 die
6 partijen speelden omdat het team uit 3 personen mocht bestaan. Er worden dan totaal 3
dubbels en 3 enkelpartijen gespeeld.
Eindstanden:
J1 onder 19 mix 1 e en 2e klasse werd 4e
J2 onder 19 2e klasse meisjes werd 1e kampioen
J3 onder 15 mix 1 e klasse werd 5e
J4 onder 13 - 11 gemengd, (3 spelers) werd 6e
J5 onder 13 - 11 gemengd, (3 spelers) werd 2e
Naast de competitieteams werden ook de andere jeugdleden niet vergeten.
 Het ouder-kind toernooi in de herfstvakantie.
 De drie toernooien in Huizen, zeer laagdrempelig toernooi voor alle jeugdleden.
 Clubkampioenschappen op diverse niveaus en een afsluitend toernooi met
dubbelpartijen in juni.
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 Bij de toernooien van BAN Blacklight, regiokampioenschappen, BNL Arnhem,
Jeugdtoernooi bij de NK in Almere, OSM Open Jeugdtoernooi, BAN Open, FORZA
Nationaal jeugdtoernooi waren ook BCH-jeugdspelers aanwezig en werd er
regelmatig bekers mee naar Harderwijk genomen.
In mei hadden we ons 3e BCH-jeugdtoernooi. Met 92 kinderen van 16 verschillende
verenigingen was het weer een mooi succes. Volop tevreden kinderen die lekker hun
partijtjes konden spelen.
Naar buiten toe hebben we meegedaan met Sportwijzer in maart 2018. Erik heeft ook nog
een clinic bij Mark zijn school gehouden.
De jeugdtrainers Erik en Rinske hebben hun SL3 cursus gehaald. Terwijl Erik, Gino en
Chantal ook de cursus baantrainer met succes hebben gevolgd.
Op de maandag werd Erik geassisteerd door Chantal, Jeffrey en Edward. Op de woensdag
waren Gino, Hans, Marc, Jeffrey, Chantal, Edward en Allard de assistenten van Rinske.
Ook dit seizoen hebben we in oktober meegedaan met de Grote Clubactie. Elk jeugdlid
kreeg 5 loten om te verkopen. Vrijwel alle 200 loten werden verkocht zodat we een behoorlijk
bedrag hebben kunnen gebruiken om trainingsmaterialen voor de jeugd te kopen (senioren
mogen er natuurlijk ook gebruik van maken). Tevens hebben we door deze opbrengst de
mogelijkheid om elk nieuw jeugdlid een startersracket te geven. Daarnaast is er een grote
mascotte en kleine mascottes voor elk team aangeschaft. Binnenkort zal de naam bekend
gemaakt worden.
Bij de afsluiting van het seizoen heeft een ouder een dans-warming-up gegeven waarna we
nog een dubbeltoernooitje gespeeld hebben. Daarnaast kreeg elk jeugdlid een BCH-pet,
zodat ze herkenbaar onze club kunnen aanmoedigen.
Het was een weer zeer productief sportief seizoen en dank aan allen die daar aan mee
hebben gewerkt: trainster Rinske, trainer Erik, Edward, Hans, Gino, Allard, Marc, Jeffrey,
Chantal, ouders van de jeugdleden, sponsoren van het toernooi, Antoinet en Myriam en
natuurlijk alle jeugdleden!
De jeugdcommissie.

Bijlage 3d

JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE

Als TC hebben wij afgelopen jaar diverse bijeenkomsten en overlegmomenten gehad met
betrekking tot training, trainersopleidingen, trainers, competitie, plannen voor volgend
seizoen, etc..
Afgezien van het interne overleg heeft de TC ook alle BCH+ vergaderingen bijgewoond.
Helaas hebben we dit jaar afscheid genomen van Henny Bosman. Veel dank voor alle inzet
en toewijding aan de TC de afgelopen jaren. Als vertegenwoordiger van de recreanten, zal
zij zich nog wel blijven inzetten voor de vereniging.
Dit jaar is Walter Prins toegetreden tot de TC en neemt ook Alex Eikelenboom in zijn functie
als competitiecontactpersoon een actievere rol in.
Zomerbadminton
Voor het eerst was het voor leden en spelers van buiten af mogelijk om in de zomer door te
badmintonnen. Fijn om te zien dat hier zo enthousiast gebruik van werd gemaakt en dat een
ieder weer fit en enthousiast aan het seizoen wilde beginnen.
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Competitie senioren
5 teams namen in het seizoen 2017-2018 deel aan de reguliere en mannencompetitie.
Hieronder de resultaten per team.
BCH 1: is 2e geworden in de derde divisie.
BCH 2: is 5e geworden in de hoofdklasse.
BCH 3: is 6e geworden in de 1e klasse.
BCH M1: is 3e geworden in de mannen 1e klasse.
BCH M2: is 2e geworden in de mannen 2e klasse.
Van de Kolk Hypotheken Cup
Team 1 kwam tot de 2e ronde van de Van de Kolk Hypotheken Cup. Minder ver dan vorig
jaar, maar wel in een divisie hoger dus een mooie prestatie van het team.
(Baan)Trainers
BC Harderwijk heeft in het seizoen 2017-2018 twee gediplomeerde (jeugd)trainers erbij
gekregen. Erik en Rinske hebben succesvol hun SL3 trainersopleiding afgerond.
Daarnaast hebben Gino, Chantal en Erik de cursus Baantrainer van Badminton Nederland
behaald.
Training
De recreantentraining is aangeboden in 2 groepen van 20.00 uur tot 20.45 uur onder leiding
van Erik Stokkentre en Edward Rozendal.
De seniorentraining op woensdag is sinds september 2017 in handen van Max Sibbald
(teams 1,2,3). De mannenteams hadden op maandag training van Erik Stokkentre en op
woensdag van Rinske Deriga (21.15-22.30 uur).
De jeugdtraining op maandag is in handen van Erik Stokkentre. Op woensdag wordt deze
training verzorgd door Rinske Deriga.
Wij hopen er ook in 2018-2019 een mooie seizoen van te maken en zullen als TC in gesprek
blijven met bestuur, trainers, spelers en begeleiders om alle technische zaken in goede
banen te leiden.
Tot slot willen wij Myriam Sinkeldam bedanken voor haar ondersteuning van de TC
gedurende het seizoen 2017-2018.
De Technische Commissie
Rik Verstappen
Walter Prins
Max Eikelenboom
Alex Eikelenboom

Bijlage 3e

JAARVERSLAG TOERNOOICOMMISSIE

Dit jaar zijn er verschillende toernooien geweest.
We begonnen met een Starttoernooi samen met onze zustervereniging Smash op zaterdag
26 augustus 2017, georganiseerd door Erik Stokkentre voor zijn SL3 opleiding.
Bij het Nieuwjaarstoernooi op 3 januari 2018 waren er wederom Smashleden uitgenodigd,
met rond de 60 deelnemers was het bijzonder geslaagd.
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Voor de clubkampioenschappen van 2018 hadden we in plaats van vele weken
doordeweeks spelen zaterdag 21 april 2018 de Sypel afgehuurd. We denken dat dit een
goed initiatief was en voor herhaling vatbaar. Voor 2019 is zaterdag 13 april als datum voor
de clubkampioenschappen geprikt. Natuurlijk blijft het probleem dat er spelers in alle finales
spelen met het gevolg dat deze niet naast elkaar gespeeld kunnen worden, maar achter
elkaar. Misschien is een oplossing om de dubbel-finales DD en HD naar voren te halen,
daar gaan we mee aan de slag.
Dit jaar is erop 19 mei 2018 voor het eerst sinds zeer lange tijd weer eens een BC
HARDERWIJK OPEN georganiseerd. Dit toernooi had een eigen organisatie bestaande uit
Rinske, Xandra, Alex, Max, Erik en Walter. Met 106 deelnemers en ruim 200 wedstrijden
waren er mooie winnaars in de 3, 6 en 8.
Inmiddels organiseert de Jeugdcommissie al voor het derde jaar op rij het BCHJeugdtoernooi. Met bijna 100 deelnemers is het elk jaar weer een plezier om de jeugd dit
keer van 16 verschillende verenigingen bezig te zien.
Als afsluiting van het seizoen konden de BCH-leden nog op maandag 1 juli meedoen bij het
Zomeravondtoernooi bij Smash.
Namens de toernooicommissie,
Henny, Wilmy en Myriam
Bijlage 3f PR EN LEDENWERVING
Dat badminton een binnensport is, bleek wel tijdens de winderige sportmarkt van de
Aaltjesdagen. Een nieuwe mogelijkheid om potentiele leden aan onze club te verbinden,
gaan we alleen niet uit de weg. Jaarlijks is dit ook ons doel met de Sportwijzer en de
Nationale Sportweek.
In het seizoen 2017-2018 zijn er mooie prestaties behaald door onze leden! Na 5
speelweken stonden 8 van de 10 teams op een top 4 positie. Met nog 2 wedstrijden te gaan,
was dit nog zo. Jeugdspeelsters Laura, Murron, Myrthe en Laura R werden voor de 2e keer
op rij kampioen! Wij zijn er ook voor om deze sportieve prestaties te vieren. Tegelijkertijd met
de meiden werden ook Erik en Rinske gefeliciteerd met het behaalde SL3 trainingsdiploma.
Niet alleen in de reguliere competitie viel BC Harderwijk in de prijzen. Ook in de
voorjaarscompetitie haalden beide teams het kampioenschap binnen. Een top prestatie voor
het 2e team wat voor het eerst competitie speelde.
Wij zouden het liefst zien dat alle sportieve prestaties door de pers
worden overgenomen in de krant. Helaas blijkt dat niet altijd mogelijk.
Toch heeft Badmintonclub Harderwijk in 2017-2018 een aantal keren
de pers gehaald. Het 1e team wat de leiding nam in de 3e divisie werd
door de Stentor opgepakt (31 okt. 2017). In januari 2018 werd een
artikel met trainer Max Sibbald geplaatst. Team 1 staat nog steeds
bovenaan, maar zou in de 3e divisie eigenlijk 2x in de week moeten
trainen. Terugkerend thema in de pers is het gebrek aan zaalruimte.
Eind april start de regiotraining Harderwijk, een talentenschool voor
badmintonjeugd uit de regio. De jeugd groeit als kool, maar de gemeente biedt geen ruimte.
Gedurende het seizoen werden verschillende toernooien met succes bezocht. Op 26 mei
werd het 3e jeugdtoernooi georganiseerd. Nieuw was het 1e BC Harderwijk Open van 19
mei, een geslaagd seniorentoernooi waar 106 deelnemers aan mee deden. Gelukkig haalde
ook dit de krant (Harderwijker Courant, 6 juni).
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Al het nieuws communiceren wij via de mail (mediabcharderwijk@gmail.com), denk
bijvoorbeeld aan de BCH INFO nieuwsbrief (4x per jaar). Ook delen wij nieuws via onze
website en Facebook.
PR en Communicatie,
Rinske Deriga en Alex Eikelenboom

Bijlage 4

VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE

Mondeling verslag.

Bijlage 5a

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER

Zie losse bijlage tijdens ALV.

8

Bijlage 5b

FINANCIEN

Begroting 2018-2019
Periode 1 september t/m 31 augustus
Omschrijving

Credit

Debet

Administratie kosten

0,00

175,00

Competitiekosten junioren

0,00

500,00

Competitiekosten senioren

0,00

800,00

Contributie

34.650,00

0,00

Cursussen

0,00

150,00

Diverse kosten

0,00

100,00

Jeugd subsidie

450,00

0,00

Jeugdkosten

0,00

300,00

Oninbare debiteuren

0,00

50,00

Ontvangen rente

20,00

0,00

Portokosten

0,00

30,00

Representatiekosten

0,00

300,00

Shuttles

0,00

150,00

Sponsor

225,00

0,00

Toernooikosten junioren

1.250,00

1.100,00

Toernooikosten senioren

0,00

500,00

Bondscontributie

0,00

0,00

Trainingskosten

0,00

8.410,00

Naar kapitaal

0,00

380,00

Vergaderkosten

0,00

650,00

Zaalhuur

0,00

23.000,00

36.595,00
Saldo over/tekort
Totaal

Bijlage 6

36.595,00
0,00

36.595,00

36.595,00

JAARPLAN 2018 – 2019

Zie losse bijlage tijdens ALV.

Bijlage 7

BUSINESSCASE EIGEN SPORTHAL

Zie losse bijlage tijdens ALV.

Bijlage 8

AANPASSINGEN ALGEMEEN REGLEMENT

Zie losse bijlage tijdens ALV.
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Bijlage 9

VERKIEZING BESTUURSLEDEN

Ernst Eikelenboom en Rob Schilder zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar.
Myriam Sinkeldam treedt (tussentijds) af. Vorig jaar heeft zij reeds aangegeven nog voor een
jaar beschikbaar te zijn.
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.
Naast de vacature (vice-voorzitter), die ontstaat door het aftreden van Myriam, bestaat er
nog steeds een vacature voor algemeen bestuurslid. Voor deze vacatures zoeken wij nog
steeds vrijwilligers die een bestuurstaak op zich willen nemen.
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