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CONCEPT
Verslag Algemene Ledenvergadering BC Harderwijk d.d. donderdag 26 oktober 2017
Aanwezig: Leida Akster, Mies Antonioli, Edwin Arends (mede namens Rick en Mark), Gertjan Barnhoorn
(secretaris), Wout Barnhoorn, Nico van Beugen, Henny Bosman, Bert Bruinewoud, Coen Bruinewoud,
Jan Bruinink, Gijs Bunk, Rinske Deriga, Marc van Dijk, Alex Eikelenboom, Ernst Eikelenboom
(voorzitter), Max Eikelenboom, Frits van Ens, Henri van Gelder, Betsie Gerritsen, Kees Hellingman,
Jolinda Huisman, Hennie Molemaker, Henk Propitius, Rob Schilder (penningmeester), Myriam
Sinkeldam (vicevoorzitter), Erik Stokkentre (mede namens Myrthe en Yasmijn), Rik Verstappen en
Michel van der Werf.
Afwezig met kennisgeving: Petra Belderbos, Addy Busschers, Bart Buxtorff, Ellen van Gaalen (moeder
van jeugdlid Hugo Botter), ouders van jeugdlid Tycho Schmoll, Chantal Stokkentre en Xandra Rosanow.
Notulist: Gertjan Barnhoorn.
1. Opening
Voorzitter Ernst Eikelenboom opent de vergadering om 20.05 uur en heet alle aanwezigen welkom. Hij
bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar.
Vervolgens meldt de secretaris de berichten van verhindering.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Er zijn geen specifieke mededelingen.
3. Notulen ALV 2016 d.d. 27 oktober 2016
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 jaarverslagen worden kort toegelicht door (één van) de opstellers.
Hierbij gaat het om de volgende jaarverslagen:
- Secretariaat/ledenadministratie;
- Recreantengroepen;
- Jeugdcommissie;
- Technische Commissie;
- Toernooicommissie;
- Commissie PR en ledenwerving.
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Naar aanleiding hiervan komen de volgende punten aan de orde:
- Naar aanleiding van het verslag van de technische commissie gaat Max Eikelenboom kort in op
de huidige gezondheidstoestand van onze oud-trainer Ton Huigen;
- Erik Stokkentre vraagt of de clubkampioenschappen van de senioren en de junioren gelijktijdig
worden gehouden. Myriam Sinkeldam geeft aan dat als de ruimte het toelaat (en dat hangt af van
het aantal deelnemers) dat zeker een mogelijkheid is;
- De PR-commissie doet een oproep voor ondersteuning. Hennie Molemaker merkt op dat het
goed zou zijn om meer in de krant te komen als BCH. Rinske Deriga geeft aan dat zondag a.s.
een verslaggever van de Stentor aanwezig zal zijn bij de competitiewedstrijd van het eerste
team. Alex Eikelenboom vult aan dat er diverse contacten zijn met de pers (zowel regionaal als
lokaal), maar dat badminton helaas laag op de prioriteitenladder staat.
Afrondend worden alle jaarverslagen goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter bedankt alle
samenstellers voor de verslaglegging.
5. Verslag kascontrolecommissie
Jan Bruinink doet verslag van de bevindingen van de kascontrolecommissie over de periode september
2016 t/m augustus 2017. De kascontrole is op 3 oktober jl. uitgevoerd, waarbij de resultatenrekening, de
balans en de kas zijn gecontroleerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de daarvoor opgestelde checklist
m.b.t. de lopende rekeningen, balans, inkomsten en uitgaven en de kas. Vragen aangaande
verschillende posten zijn door de penningmeester helder beantwoord.
Naar het oordeel van de kascontrolecommissie heeft de penningmeester een uitstekend en goed
gedocumenteerde boekhouding heeft gevoerd over de periode september 2016 t/m augustus 2017.
De kascontrolecommissie stelt de ALV voor om de penningmeester (i.c. het bestuur) decharge te
verlenen voor het gevoerde beleid over de periode september 2016 t/m augustus 2017.
De penningmeester wordt onder applaus gedechargeerd en de voorzitter bedankt Jan voor het verslag.
6. Jaarverslag penningmeester
De penningmeester geeft op hoofdlijnen een nadere toelichting. Hij gaat daarbij o.a. in op de terugloop
van het aantal leden in het afgelopen seizoen en het ledenverloop over een reeks van jaren, hogere
contributieopbrengst en terugontvangen zaalhuur.
Vragen over de resultaten van het zomerbadminton, transitorische posten en de voorraad shirts worden
door de penningmeester beantwoord. Aangezien het zomerbadminton zeer succesvol was, is het
voornemen om dat volgende zomer ook weer te organiseren. Vanuit de groep competitiespelers wordt
gevraagd of het mogelijk is om voor een ander (club)shirt te kiezen op het moment dat weer nieuwe
bestellingen moeten worden gedaan. De voorzitter geeft aan dat als de Technische Commissie met een
goed voorstel komt, het bestuur zeker bereid is dat voorstel in overweging te nemen.
Afrondend wordt het (financiële) jaarverslag goedgekeurd en vastgesteld. Tevens wordt het bestuur
gedechargeerd voor het door hen gevoerde (financiële) beleid.
7. Financiën
Begroting 1 september 2017 – 31 augustus 2018
De penningmeester licht de begroting van seizoen 1 september 2017 – 31 augustus 2018 nog kort op
hoofdlijnen toe. De administratieve kosten gaan omhoog als gevolg van stijging van de kosten voor
girale betalingen. Daarnaast blijft de zaalhuur stijgen.
Aangezien er geen vragen en/of opmerkingen zijn wordt de begroting 2017 – 2018 goedgekeurd en
vastgesteld.
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8. Jaarplan 2017 – 2018
Ernst licht toe dat het jaarplan nog niet helemaal gereed. Dit heeft er onder andere mee te maken dat
het bestuur voornemens is om de uitkomsten van de bespreking onder punt 10 (onderzoek eigen
sporthal) in het jaarplan op te nemen.
9. Gedragsregels
Ernst meldt dat bij de ALV van vorig jaar Kees Hellingman bereid is gevonden om als
vertrouwenspersoon te fungeren. Een en ander is inmiddels formeel geregeld.
Vervolgens licht Ernst de uitgereikte bijlage met betrekking tot de gedragsregels nader toe.
Ondertekening van de bijlagen zal conform het schema gaan gebeuren. Ook zullen de gedragsregels
actief worden uitgedragen via de website en door middel van een ‘startactiviteit’ (aftrap van het seizoen
begin september). Tijdens deze startactiviteit zal de ondertekening plaatsvinden (actief onder de
aandacht brengen van de gedragsregels), zullen de competitieteams voorgesteld worden en tevens
foto’s van de competitieteams gemaakt worden. Voor deze startactiviteit zal ook de lokale pers
uitgenodigd worden.
Coen Bruinewoud vraagt wie verantwoordelijk als een persoon/lid zich niet aan de gedragsregels houdt:
diegene zelf of diegene die getekend heeft. Ernst antwoordt dat sprake is van een ‘groeiscenario’, maar
dat in principe de persoon zelf verantwoordelijk is.
Henk Propitius doet de suggestie om op het inschrijvingsformulier op te nemen dat de gedragsregels
onderschreven worden. De ALV vindt dit een goed idee.
Afrondend stemt de ALV in met de voorstellen zoals opgenomen in bijlage 6.
10. Voorstel bestuur onderzoek eigen sporthal
Ernst licht de brief zoals die eerder aan de leden is verstrekt nog kort toe. De vraag die thans voorligt, is
of de ALV van mening is dat een dergelijk onderzoek inderdaad gedaan moet worden.
Vervolgens vindt een uitvoerige gedachtewisseling plaats. Hierbij komen de volgende
punten/vragen/opmerkingen aan de orde:
 Alleen of met andere verenigingen;
 Zijn parallel ook ander verenigingen hiermee bezig;
 Is er al plek beschikbaar, is er wel plek in Harderwijk;
 Hoe gaat de exploitatie, barbezetting, etc.. In eigen beheer of anders;
 Over welke termijn praten we;
 Kijk ook naar mogelijkheden in/bij bestaande gebouwen;
 Is het wel mogelijk om het exploitabel te krijgen;
 Is alleen badminton niet te smal;
 Zijn er mogelijkheden om het samen met een school te doen;
 Denk aan energiezuinig bouwen en zonnepanelen op het dak;
 Wat is het belangrijkste argument: beschikbaarheid van zaalruimte of geld;
 Zet alle voor- en nadelen op een rijtje;
 Gaan we werken met eigen personeel of alleen met vrijwilligers;
 Gaat het bestuur het onderzoek zelf doen of worden er ook nog andere mensen bij betrokken.
Gedurende de gedachtewisseling gaat het bestuur al zo goed mogelijk in te gaan op de
opmerkingen/vragen.
Afrondend stemt de ALV in met het doen van een nader onderzoek. De gemaakte
opmerkingen/suggesties zullen daarin worden betrokken. Het bestuur is voornemens over een half jaar
de uitkomsten te presenteren. Op basis daarvan kan vervolgens een definitief besluit worden genomen
of we als BCH een eigen sporthal gaan bouwen.
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Ten slotte doet Ernst een oproep om als er leden zijn die mensen kennen (lid of geen lid), die een goede
bijdrage zouden kunnen leveren aan het onderzoek aan te dragen bij het bestuur.
11. Sponsorbeleid
Ernst licht het sponsorbeleid nog kort toe.
Erik Stokkentre vraagt of hiervan afgeweken kan worden, als er zich kansen voordoen die niet
(helemaal) in dit beleid passen.
Ernst antwoordt dat het ficherende sponsorbeleid leidend is, maar dat in voorkomende gevallen altijd in
overleg met het bestuur/sponsorcommissie naar een passende oplossing kan worden gezocht.
12. Samenwerking met Smash’76
Ernst licht toe dat we sinds afgelopen januari elk kwartaal een bestuurlijk overleg met elkaar hebben.
In het laatst gehouden overleg (eind augustus) is afgesproken dat beide verenigingen op hun komende
ALV’s onder hun leden zullen peilen hoe zij tegen een verdere samenwerking/samensmelting/fusie
aankijken (snelheid, tijdpad, financiën, etc.).
Na een korte gedachtewisseling wordt door de ALV aangegeven dat zij het een goede zaak zouden
vinden dat, zo snel als mogelijk, één badmintonvereniging in Harderwijk komt. Hierdoor staan we sterker
richting gemeente en we kunnen ons profileren om badminton (nog) beter op de kaart te zetten.
13. Verkiezing bestuursleden
Myriam Sinkeldam is aftredend en herkiesbaar. Zij heeft wel aangegeven het bestuurslidmaatschap nog
voor een jaar te blijven uitoefenen. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn wordt Myriam bij acclamatie
herkozen.
Door Ernst wordt, aangezien we ook nog een vacature hebben voor PR en communicatie in het bestuur,
een dringende beroep op de leden gedaan om zich te aan te melden voor een bestuursfunctie.
14. Verkiezing kascontrolecommissie
Zowel Jan Bruinink als Marc van Dijk blijven nog een jaar aan. Max Eikelenboom stelt zich beschikbaar
als reserve.
15. Rondvraag
Alex Eikelenboom meldt dat binnen de competitiegroep het initiatief is genomen om een
seniorentoernooi te organiseren.
Rik Verstappen vraagt naar de beschikbaarheid van zaalruimte voor een extra trainingsmogelijkheid
voor het eerste seniorenteam. Ernst geeft aan dat op de donderdagavond daar ruimte voor is in
Stadsweiden. Na afloop van de vergadering zal hierover nog verder overleg zijn.
16. 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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