Badminton Club HARDERWIJK
www.bcharderwijk.nl

info@bcharderwijk.nl

Verslag Algemene Ledenvergadering BC Harderwijk d.d. 27 februari 2014
Aanwezig: Mies Antonioli, Edwin Arends (mede namens Rick), Gertjan Barnhoorn (secretaris) (mede
namens Wout), Hans van der Bent, Nico van Beugen, Henny Bosman, Jan Bruinink, Addy Busschers,
Marit Dekker, Martie van Dijk (trainer), Alex Eikelenboom, Ernst Eikelenboom (voorzitter),
Max Eikelenboom, Ruud Gans, Betsie Gerritsen, Edward de Graaf, Kees Hellingman, Jolinda Huisman
(bestuurslid), Hennie Molemaker, Henk Propitius, Rein van Pijkeren, Xandra Rosanow, Rob Schilder
(penningmeester), Myriam Sinkeldam (vice-voorzitter), Erik Stokkentre (mede namens Chantal, Myrthe
en Yasmijn), Eduard Verboom en Wilmy Wegman.
Afwezig met kennisgeving: Petra Belderbos, Bart Buxtorff, Anne van Lente, Niels van Vliet, Ben de Vos
en Joop Vruggink.
Notulist: Gertjan Barnhoorn.

1. Opening.
De voorzitter Ernst Eikelenboom opent de vergadering om 20.05 uur en heet alle aanwezigen welkom, in
het bijzonder onze trainer Martie van Dijk. 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
- Van de Gemeente Harderwijk: wethouder Laurens de Kleine heeft een felicitatie gestuurd aan het
2e seniorenteam en 1e juniorenteam vanwege het behalen van het kampioenschap in het
afgelopen seizoen. Deze zijn reeds op de onze website gepubliceerd;
- Van de Gemeente Harderwijk: nadere informatie met betrekking tot het Jeugdsportfonds
Harderwijk. Doel hiervan is er voor te zorgen dat kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar die
graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid worden
van een sportvereniging. Het fonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging en
vergoedt eventueel benodigde materialen en/of kleding tot een maximum van € 225,- per kind
per jaar.
Er zijn verder geen ingekomen stukken en mededelingen.

3. Notulen ALV 2013 d.d. 28 februari 2013
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het conceptverslag.
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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.
Naar aanleiding van de verslagen van de recreantengroepen merkt Nico van Beugen op dat hij van de
donderdagavond een verslag mist. De voorzitter geeft aan dat bij de behandeling van de begroting 2014
hierop teruggekomen zal worden.
Naar aanleiding van het verslag van de toernooicommissie wordt gemeld dat ook dit jaar weer een
integratietoernooi BC Harderwijk – Chinezen zal worden georganiseerd. Dit zal plaatsvinden op zaterdag
10 mei aanstaande.
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 2013. De controle heeft op donderdag 23 januari jl. plaatsgevonden. De administratie ziet er
goed uit en de penningmeester heeft alle vragen naar aanleiding van de achtergrond van inkomsten en
uitgaven naar volle tevredenheid kunnen beantwoorden. De boeken zijn door de commissie prima in
orde bevonden. De commissie concludeert dat de penningmeester een uitstekend en goed
gedocumenteerd beleid over het boekjaar 2013 heeft gevoerd.
De kascontrolecommissie stelt de algemene ledenvergadering voor om de penningmeester (i.c. het
bestuur) te dechargeren voor het in 2013 gevoerde beleid. Tevens om het Huishoudelijk Reglement in
één opzicht te wijzigen, namelijk voor wat betreft het bedrag waarboven de penningmeester bij
betalingen de handtekening van twee bestuursleden nodig heeft (verhogen naar € 500).
De penningmeester wordt onder applaus gedechargeerd. Ook wordt het voorstel voor verhoging van het
bedrag overgenomen. De voorzitter bedankt Kees voor het verslag.

6. Jaarverslagen penningmeester
De penningmeester geeft op hoofdlijnen een nadere toelichting.
Vragen van Henny Bosman en Addy Busschers over de clubkleding (voorraad, kosten en opbrengsten)
worden door de penningmeester afdoende beantwoord. Aangezien er verder geen vragen of andere
opmerkingen zijn, wordt het (financiële) jaarverslag goedgekeurd en vastgesteld.
Rob wordt met applaus bedankt voor het vele werk dat hij in het penningmeesterschap steekt.
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7. Aanpassing algemeen reglement
De voorzitter licht de achtergronden van het wijzigingsvoorstel om over te gaan op een
seizoenslidmaatschap nog kort toe. Onderdeel hiervan is dat contributie wordt geheven voor een heel
seizoen en dat tussentijds opzeggen (per kwartaal) niet meer mogelijk is.
Kees Hellingman vindt dit laatste een ‘krasse’ maatregel, maar acht deze uit oogpunt van
inkomstengarantie wel noodzakelijk. Hij pleit er wel voor om deze verandering ruim voor de
zomervakantie te communiceren via email en website.
De secretaris geeft aan dat het verplicht is om dit bekend te maken via de website. De penningmeester
vult aan dat in dit overgangsjaar een en ander ook via de email gecommuniceerd zal worden.
Afrondend gaat de algemene ledenvergadering akkoord met het voorstel om over te gaan op een
seizoenslidmaatschap. Vanaf september a.s. zal dit nieuwe regiem ingaan. Communicatie hierover zal
zo spoedig mogelijk opgepakt worden.

8. Financiën
a. contributieverhoging
De voorzitter licht toe dat we door de gemeente Harderwijk zijn geconfronteerd met een (nieuwe) Sport
Tarieven Nota 2013. Consequentie hiervan is dat we als BCH, naast de standaard prijsindexatie en
reeds eerder opgelegde extra verhoging van 10%, worden geconfronteerd met een verhoging van
zaalhuur van 9%. Als bestuur hebben we ons met hand en tand verzet tegen de nieuwe tarieven nota,
maar deze is inmiddels door de gemeenteraad goedgekeurd.
Door de leden van de ALV 2013 is ook verzocht om te bezien of het mogelijk is een vorm van gedifferentieerde
contributie in te voeren.
Aangezien het bestuur van mening is dat we ons niet kunnen permitteren uit de begroting te lopen en onze
inkomsten op peil moeten houden wordt het volgende voorstel ter goedkeuring voorgelegd:
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. een gedifferentieerde contributie wordt een trainingsbijdrage voor de competitiespelers
voorgesteld van € 60,00 per seizoen;
3. Voor de recreantentraining wordt een trainingsbijdrage voorgesteld van € 30,00 per seizoen (n.b. Nieuwe
seniorleden kunnen kosteloos training krijgen gedurende 1 jaar na aanvang lidmaatschap).
Het totaal van deze maatregelen zal een inkomstenstijging van € 3140 opleveren waardoor de begroting van
2014 beter in balans komt.
Vervolgens vindt over dit voorstel een uitvoerige gedachtewisseling plaats. Daarbij worden diverse
vragen gesteld en beantwoord en komen de volgende punten aan de orde:
- in hoeverre de daling van het (betalende) ledenaantal debet is aan dit voorstel;
- duidelijk gemaakt moet worden wat het onderscheid is tussen een competitiespeler, een
reserve/inval competitiespeler en een recreatieve speler. Dit heeft de afgelopen maanden tot
onduidelijkheden geleid, welke in de toekomst vermeden moeten worden;
- de termijn hoelang een nieuw seniorlid gratis training krijgt. Moet dat inderdaad een jaar zijn,
waarom bijvoorbeeld niet drie maanden? De trainer heeft ideeën over een trainingsaanbod voor
beginners gedurende acht weken;
- het aantal leden, zowel competitief als recreatief, dat gaat trainen en het aantal benodigde
banen;
- zijn leden die spelen in de voorjaar- en najaarscompetitie competitiespelers of recreanten.
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De voorzitter geeft aan dat er al een overleg gaat plaatsvinden tussen trainer, TC en bestuur over een
aantal zaken. Hij stelt voor om een aantal van bovengenoemde punten ook aan de orde te laten komen
hierbij. Over de uitkomsten hiervan zal daarna zo spoedig mogelijk gecommuniceerd worden.
Vervolgens brengt de voorzitter het voorstel in stemming. De uitkomst hiervan is als volgt:
Punt 1. Aangenomen, met drie stemmen tegen;
Punt 2. Aangenomen, met één stem tegen;
Punt 3. Aangenomen, met uitzondering van de termijn van één jaar gratis training voor nieuwe
seniorleden. Over de termijn zal nog nader overleg plaatsvinden.
b. begroting 2014
De penningmeester licht de begroting op hoofdlijnen nader toe. Hij gaat hierbij nader in op de
competitiekosten, sponsoropbrengst en zaalhuur.
Naar aanleiding van de huur van De Bogen licht de voorzitter de situatie nader toe. Hij heeft een gesprek
met de leden van de donderdagavond. Daarin heeft hij aangegeven dat, als er op 1 juli a.s. geen 10
nieuwe leden voor deze avond zijn, er zal worden gestopt met de donderdagavond. De spelers hebben
aangegeven dat zij bereid zijn de avond te promoten, o.a. via de wijkvereniging Drielanden.
Tevens geeft hij aan dat gelet op de nog onzekere toekomst van deze avond, vooralsnog geen
recreantenvertegenwoordiger zal worden aangesteld.
Aangezien er verder geen vragen zijn wordt de begroting 2014, inclusief de eerder goedgekeurde
contributieverhoging en trainingsbijdrage, goedgekeurd en vastgesteld.

9. Verkiezing bestuursleden
Gertjan Barnhoorn is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt bij acclamatie herkozen.

10. Verkiezing kascontrolecommissie
Kees Hellingman blijft nog een jaar aan en Hans van der Bent wordt bereid gevonden om als nieuw lid
toe te treden tot de kascontrolecommissie. Jan Bruinink blijft reserve. Nico van Beugen wordt bedankt
voor zijn inzet voor de kascontrolecommissie.

11. Rondvraag
- Henk Propitius verzoekt de TC zo spoedig mogelijk te communiceren met betrekking tot de
training en competitieseizoen 2014 - 2015;
- Peter Ding, Henk Foppen, Jan Hartman en Joop Klinge zijn 25 jaar lid van onze vereniging. Zij
worden onderscheiden met de BCH pen voor hun trouwe lidmaatschap. Vanwege hun
afwezigheid zal de pen op een later moment worden overhandigd;
- Xandra Rosanow vraagt of er nog meer ‘effort’ gestoken kan worden om op de donderdagvond
meer leden te krijgen. Zij heeft begrepen dat er in overleg met één lid en de wijkvereniging
Drielanden een toernooi georganiseerd zou worden, maar dat dit niet door kan gaan omdat dit op
10 mei is gepland. Ernst geeft aan dat hij hierover contact heeft gehad en een alternatief heeft
voorgesteld wat helaas niet mogelijk bleek. Hij zegt toe nogmaals contact met desbetreffende
speler op te nemen;
- Martie van Dijk complimenteert het bestuur met het feit dat zij (bijna altijd voltallig) op de
woensdagavond aanwezig zijn;
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Myriam attendeert op de clubkampioenschappen, die volgende week van start gaan. De
wedstrijden worden op de website gepubliceerd. Tevens meldt zij dat zaterdag a.s. de SL2-curus
begint, waaraan zes van onze leden deelnemen. Tenslotte meldt zij dat er voornemen is om op
zaterdag 21 juni het seizoen af te sluiten met een BCH- dag. Nadere berichtgeving hierover volgt
zo spoedig mogelijk;
Addy Busschers wenst alle deelnemers aan de clubkampioenschappen succes en veel plezier
toe;
Gertjan Barnhoorn wenst het tweede seniorenteam en het eerste juniorenteam, die zaterdag
1 maart a.s. gaan deelnemen aan de regiokampioenschappen voor teams, veel succes toe.

12. Sluiting
Ernst sluit onder dankzegging voor ieders inbreng en nogmaals dank aan alle commissieleden voor hun
inzet in het afgelopen jaar om 21.45 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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