Badminton Club HARDERWIJK
www.bcharderwijk.nl

info@bcharderwijk.nl

Verslag Algemene Ledenvergadering BC Harderwijk d.d. 12 februari 2015
Aanwezig: Leida Akster, Gertjan Barnhoorn (secretaris) (mede namens Judith), Nico van Beugen,
Henny Bosman, Marit Dekker, Martie van Dijk (trainer), Alex Eikelenboom, Ernst Eikelenboom
(voorzitter), Max Eikelenboom, Kees Hellingman, Jolinda Huisman (bestuurslid), Hennie Molemaker,
Henk Propitius, Xandra Rosanow, Rob Schilder (penningmeester), Myriam Sinkeldam (vice-voorzitter),
Erik Stokkentre (mede namens Chantal, Myrthe en Yasmijn), Niels van Vliet en Wilmy Wegman.
Afwezig met kennisgeving: Mies Antonioli, Wout Barnhoorn, Petra Belderbos, Jan Bruinink,
Jordie van Dijk, Ruud Gans, Betsie Gerritsen, Marlies van den Hoorn, Silje Raaijmakers en
Edward Rozendal.
Notulist: Gertjan Barnhoorn.
1. Opening.
De voorzitter Ernst Eikelenboom opent de vergadering om 20.05 uur en heet alle aanwezigen welkom.
Hij blikt kort terug op het afgelopen jaar en bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet.
De secretaris meldt de berichten van verhindering.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Via e-mail is een ingekomen stuk gekomen van Edward Rozendal betreffende de bondscontributie.
Behandeling hiervan zal bij agendapunt 6 zijn.
Er zijn verder geen ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen ALV 2014 d.d. 27 februari 2014
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het conceptverslag.
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris voor de verslaglegging.
Vervolgens worden ze ondertekenend door Ernst Eikelenboom en Gertjan Barnhoorn.
4. Jaarverslagen
Alle aanwezige jaarverslagen worden goedgekeurd en vastgesteld.
Concreet gaat het om de volgende jaarverslagen:
- Secretariaat/ledenadministratie;
- Recreantengroepen;
- Jeugdcommissie;
- Technische Commissie;
- Toernooicommissie;
- Commissie PR en ledenwerving.
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Naar aanleiding van de verslagen (meer specifiek van de Technische Commissie) merkt Marit Dekker
op dat zij het verslag van het afgelopen competitieseizoen 2014 - 2015 mist en dat vindt zij jammer.
De voorzitter legt de achtergrond hiervan uit. Het is tot nu toe gebruikelijk om op de ALV terug te blikken
op het afgelopen kalenderjaar dan wel het vorige competitieseizoen. In de toekomst zal dit veranderen.
Thans zitten we midden in de transitiefase van het wijzigen van het verenigingsjaar van kalenderjaar
naar seizoen (1 september – 31 augustus). Zie ook de voorstellen daartoe onder agendapunt 7.
Voorts meldt de voorzitter dat het bestuur voornemens is om in de toekomst ook de stand van zaken te
gaan melden van de uitvoering van het beleidsplan/koers BCH. Vanwege de transitiefase hebben we dat
deze keer bewust niet gedaan, maar in de ALV (oktober 2015) zal dit punt terugkomen.
De voorzitter bedankt alle samenstellers voor de verslaglegging.
5. Verslag kascontrolecommissie
Kees Hellingman doet uitgebreid verslag van de bevindingen van de kascontrolecommissie over het
boekjaar 2014. De controle heeft op zaterdag 17 januari jl. plaatsgevonden. Door onvoorziene
omstandigheden op het laatste moment was Hans van der Bent hierbij niet aanwezig. Bij de controle is
gebruik gemaakt van de daartoe opgestelde ckecklist m.b.t. de lopende rekeningen, balans, inkomsten
en uitgaven en de kas. Vragen aangaande verschillende posten zijn door de penningmeester helder
beantwoord. De informatie is inzichtelijk gedocumenteerd in aparte dossiers en is direct terug te vinden
aan de hand van dossiernummers. Naar oordeel van de commissie moet de penningmeester geprezen
worden voor de overzichtelijke wijze van boekhouden. De commissie concludeert dat de
penningmeester een uitstekend en goed gedocumenteerd beleid over het boekjaar 2014 heeft gevoerd.
De kascontrolecommissie stelt de algemene ledenvergadering voor om de penningmeester (i.c. het
bestuur) te dechargeren voor het in 2014 gevoerde beleid.
De penningmeester wordt onder applaus gedechargeerd en de voorzitter bedankt Kees voor het verslag.
6. Jaarverslagen penningmeester
De penningmeester geeft op hoofdlijnen een nadere toelichting. Hij gaat daarbij o.a. in op de afname van
het eigen vermogen, kosten SL2-cursussen, subsidies en de bondscontributie (hoger door meer teams
(5 + 5) dan oorspronkelijk (3 + 4) vanuit was gegaan).
Een vraag van Henny Bosman over de clubkleding (voorraad, kosten en opbrengsten) wordt door de
penningmeester afdoende beantwoord.
Niels van Vliet en Erik Stokkentre vragen om een nadere uitleg over de trainingsbijdrage. In hun optiek
dekt dit niet de lading en de Technische Commissie heeft voorgesteld deze ten goede te laten komen
aan uitbreiding van het aantal trainingsuren.
Het bestuur licht vervolgens uitvoerig toe dat door de leden op de ALV 2013 is verzocht om te bezien of
het mogelijk is een vorm van gedifferentieerde contributie in te voeren. Op de ALV 2014 is door het
bestuur in het kader hiervan een trainingsbijdrage voor de competitiespelers voorgesteld van € 60,00 per
seizoen en voor de recreanten van € 30,00 per seizoen. Achteraf bezien hadden we dit, omdat de naam
anders doet vermoeden, wellicht "extra contributiebijdrage" moeten noemen.
Vervolgens vindt een nadere discussie plaats, waarbij uiteindelijk wordt afgesproken dat op een later
moment het bestuur en de Technische Commissie hier nader over zullen spreken.
De ALV verzoekt om de diverse posten van begroting en resultatenrekening synchroon te laten lopen
waardoor een duidelijker beeld verkregen kan worden en de onderlinge vergelijkbaarheid wordt
bevorderd. Na nog een korte gedachtewisseling over dit verzoek stemt het bestuur hiermee in.
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Edward Rozendal heeft via de e-mail een vraag gesteld over de wijze waarop BCH de bondscontributie berekend
en in het verlengde daarvan wie de (hoogte van de) bondscontributie vaststelt. In zijn optiek
zou dat de ALV moeten zijn.
Rob licht toe dat tot 2005 de bondscontributie (BC) alleen berekend werd per lid, waarbij er tevens
onderscheid werd gemaakt tussen een SR-lid en een JR- lid. M.i.v. 2005 wordt de BC berekend per lid
en per inschrijving van het aantal competitieteams. Dit waren kleine bedragen die, samen met het
lidmaatschap per lid, door BCH hoofdelijk over de aantal leden werd verdeeld. Leden die lid waren van
een andere vereniging (zgn. eerste vereniging) waar de BC werd betaald, werden vrijgesteld van het
betalen van de BC bij BCH.
Echter nu sinds 2014 het bedrag van de BC voor een individueel lid tot een minimum is gedaald (nl. €
12,25 per lid) en de prijzen voor het inschrijven van de competitieteams enorm zijn verhoogd en er een
verenigingsbijdrage is ingesteld, ontstaat er een oneerlijke situatie tussen de leden die wel en de leden
die geen BC betalen.
Doordat deze ontwikkelingen zich steeds verder doorzetten zal er voor die leden die lid zijn van een
andere vereniging waar de BC wordt betaald, een andere rekenmethode worden gehanteerd. De BC die
in het jaar 2015 moet worden betaald zal ook worden betaald door die leden die lid zijn van een andere
vereniging (minus € 12,25 voor het individueel lidmaatschap).
N.B. Omdat BCH het gelijkheidsprincipe hanteert voor de kosten die moeten worden betaald aan BNL is
het volgens het bestuur niet onredelijk om dit over alle leden van de vereniging te delen.
Het bestuur stelt derhalve voor om bovenstaande te formaliseren.
De ALV stemt hiermee in.
Afrondend wordt het (financiële) jaarverslag goedgekeurd en vastgesteld.
Rob wordt met applaus bedankt voor het vele werk dat hij in het penningmeesterschap steekt.
7. Aanpassing algemeen reglement en statuten
De voorzitter licht de achtergronden van de wijzigingsvoorstel nog kort toe.
Aangezien niet voldoende leden aanwezig zijn om voorgestelde wijzigingen van de statuten aan te
nemen (zie artikel 10 lid 2 : een voorstel tot statutenwijziging kan slechts worden aangenomen met ten
minste twee/derde gedeelte van de aanwezige stemmen vertegenwoordigende ten minste een/derde
gedeelte van het totaal aantal stemgerechtigde leden van de vereniging) zal op korte termijn een extra
ALV worden uitgeschreven. Na overleg wordt afgesproken deze extra ALV te houden op dinsdag 3
maart a.s., aanvang 20.30 uur.
Op desbetreffende vraag antwoordt de penningmeester dat het een stuk eenvoudiger is om het boekjaar
gelijk te laten lopen met een seizoen, omdat het merendeel van de kosten (zaalhuur gemeente,
competitiekosten, trainingskosten etc.) ook betrekking hebben op een seizoen (1 september –
31 augustus).
De aanwezige leden geven aan dat ze in principe het eens zijn met de voorstellen voor de wijzigingen
van statuten en algemeen reglement.
8. Financiën
a. begroting 1 januari – 31 augustus 2015
Aangezien op deze ALV geen besluit kan worden genomen over de statutenwijziging, waardoor het
verenigings- en boekjaar gelijk gaat lopen met een seizoen, kan ook de begroting thans niet worden
vastgesteld. Goedkeuring van de begroting zal ook worden geagendeerd op de extra ALV van dinsdag 3
maart a.s..
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b. inschrijfgeld (voor senioren)
Om het ‘eigen’ shutllegebruik te stimuleren heeft het bestuur, op voorstel van de BCH+-vergadering,
besloten om voor nieuwe leden inschrijfgeld van 10 euro in te voeren met daaraan gekoppeld
verstrekking van een koker shuttles. Dit zal alleen voor senioren gaan gelden, omdat de jeugd niet met
eigen shuttles speelt. Conform het algemeen reglement moet de ALV hieraan goedkeuring verlenen.
In aanvulling hierop doet Erik Stokkentre het voorstel om ook voor de jeugd inschrijfgeld in te voeren,
met daaraan gekoppeld verstrekking van een BCH-shirt.
Aangezien de shirts aan junioren in principe in bruikleen worden gegeven en omdat shirts duurder zijn
dan een koker shuttles wordt dit voorstel door de ALV niet overgenomen.
Afrondend gaat de ALV akkoord met invoering van inschrijfgeld voor senioren van 10 euro, met daaraan
gekoppeld verstrekking van een koker shuttles.
9. Verkiezing bestuursleden
Myriam Sinkeldam en Jolinda Huisman zijn aftredend en herkiesbaar. Zij worden bij acclamatie
herkozen.
10. Verkiezing kascontrolecommissie
Hans van der Bent blijft nog een jaar aan en Henk Propitius wordt bereid gevonden om als nieuw lid toe
te treden tot de kascontrolecommissie. Jan Bruinink zal worden benaderd om als reserve te blijven
fungeren. Kees Hellingman wordt bedankt voor zijn inzet voor de kascontrolecommissie.
11. Rondvraag
- Wilmy Wegman, Bessel de Weerd, John Motshagen en Henk Motshagen zijn 25 jaar lid van onze
vereniging. Zij worden onderscheiden met de BCH pen voor hun trouwe lidmaatschap. Ernst
overhandigt de BCH pen aan Wilmy;
- Myriam Sinkeldam verzoekt diegenen, die zich nog niet hebben opgegeven voor de
clubkampioenschappen, dit zo snel mogelijk te doen. Voor competitiespelers is deelname,
conform eerdere besluitvorming door bestuur na overleg met de trainer, verplicht;
- Erik Stokkentre vraagt of er nog clubshirts besteld kunnen worden. Jolinda geeft aan dat dit in
principe nog kan, maar dat het bestuur bezig is met het zoeken naar een andere leverancier. De
voorzitter vult aan dat dit de goede kant op gaat en dat hierover zo spoedig mogelijk nadere
informatie zal worden verstrekt;
- Myriam Sinkeldam wenst het eerste en vierde seniorenteam, die zaterdag
28 februari a.s. gaan deelnemen aan de regiokampioenschappen voor teams, veel succes toe;
- Myriam Sinkeldam meldt dat de vernieuwde website vandaag in de lucht is gegaan.

12. Sluiting
Ernst sluit, onder dankzegging voor ieders inbreng en nogmaals dank aan alle commissieleden voor hun
inzet in het afgelopen jaar, om 21.40 uur de vergadering. Hij nodigt alle aanwezigen uit om nog iets op
kosten van de vereniging te drinken.

Ernst Eikelenboom
voorzitter

Gertjan Barnhoorn
secretaris
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