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CONCEPT
Verslag Algemene Ledenvergadering BC Harderwijk d.d. donderdag 27 oktober 2016
Aanwezig: Leida Akster, Mies Antonioli, Edwin Arends (mede namens Rick en Mark), Gertjan Barnhoorn
(secretaris), Nico van Beugen, Henny Bosman, Jan Bruinink, Marc van Dijk, Ernst Eikelenboom
(voorzitter), Max Eikelenboom, Betsie Gerritsen, Kees Hellingman, Hennie Molemaker,
Xandra Rosanow, Rob Schilder (penningmeester), Myriam Sinkeldam (vice-voorzitter), Erik Stokkentre
(mede namens Myrthe en Yasmijn) en Wilmy Wegman.
Afwezig met kennisgeving: Wout Barnhoorn, Petra Belderbos, , Addy Busschers,
Alex Eikelenboom Ruud Gans, Henri van Gelder, Jolinda Huisman (bestuurslid), Rob Spiering en
Chantal Stokkentre.
Notulist: Gertjan Barnhoorn.
1. Opening
Voorzitter Ernst Eikelenboom opent de vergadering om 20.10 uur en heet alle aanwezigen welkom. Hij
bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar.
Vervolgens meldt de secretaris meldt de berichten van verhindering.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Er zijn geen specifieke mededelingen.
3. Notulen ALV 2015 d.d. 29 oktober 2015
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.
Nar aanleiding hiervan worden de volgende opmerkingen gemaakt:
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Voor de woensdagavond treedt Leida Akster, hoewel ze maandagavond lid is, op als
recreantenvertegenwoordiger;
In het verslag van de technische commissie is abusievelijk vergeten op te nemen dat Erik
Stokkentre op maandagavond de jeugd traint in Stadsweiden. Waarvan akte;
Hennie Molemaker verzoekt om, naast op facebook, ook op de website zelf meer nieuws en
foto’s te plaatsen;
Henny Bosman hoopt dat Jolinda Huisman, hoewel ze aftreedt als bestuurslid, de komende
periode nog wel betrokken blijft bij PR-activiteiten.

Afrondend worden alle jaarverslagen goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter bedankt alle
samenstellers voor de verslaglegging.
5. Verslag kascontrolecommissie
Erik Stokkentre doet, bij afwezigheid van Henk Propitius, uitgebreid verslag van de bevindingen van de
kascontrolecommissie over de periode september 2015 t/m augustus 2016. De kascontrole is op
22 september jl. uitgevoerd, waarbij de resultatenrekening, de balans en de kas zijn gecontroleerd.
Hierbij is gebruik gemaakt van de daarvoor 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.
Naar het oordeel van de kascontrolecommissie heeft de penningmeester een uitstekend en goed
gedocumenteerd beleid over de periode september 2015 t/m augustus 2016 gevoerd.
De kascontrolecommissie stelt de algemene ledenvergadering voor om de penningmeester (i.c. het
bestuur) te dechargeren voor het over de periode september 2015 t/m augustus 2016 gevoerde beleid.
De penningmeester wordt onder applaus gedechargeerd en de voorzitter bedankt Erik 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,
kledingkosten, jeugdkosten (telborden) en trainingskosten (lager vanwege eerder stoppen van Martie
van Dijk).
Vragen over de kosten van de voorjaarscompetitie en de transitorische posten (‘Grote Clubactie’ en de
post ‘vooruitbetaalde bondscontributie’ i.v.m. de later aan de bond te betalen teambijdragen) worden
door de penningmeester beantwoord.
Afrondend wordt het (financiële) jaarverslag goedgekeurd en vastgesteld. Rob wordt met applaus
bedankt voor het vele werk dat hij in het penningmeesterschap steekt.
Tevens wordt het bestuur gedechargeerd voor het door hen gevoerde (financiële) beleid.
7. Financiën
a. Begroting 1 september 2016 – 31 augustus 2017
De penningmeester licht de begroting van seizoen 1 september 2016 – 31 augustus 2017 nog kort op
hoofdlijnen toe. Vanwege de toegenomen kosten en de afname van het aantal leden is de begroting
alleen sluitend te krijgen als er 1890 euro uit de reserve (van kapitaal) wordt gehaald. Daarbij is dan al
rekening gehouden met het teruggeven van de donderdagavond. Gelet op de gemaakte afspraak
(‘spelregel’) dat de vereniging één heel seizoen moet kunnen doordraaien zonder contributie-inkomsten,
vindt het bestuur dat er een te groot bedrag uit de reserve wordt gehaald en zij stelt derhalve een
contributieverhoging voor (zie agendapunt 7b).
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Naar aanleiding van de toelichting geeft Erik Stokkentre in het kader van (mogelijke) kostenreductie aan
ook kritisch te kijken naar de bezetting op de andere avonden. Daarnaast doet hij een beroep op alle
leden om zich in te zetten om nieuwe leden te werven. Ook is hij van mening dat, gelet op aanmelding
van nieuwe leden gedurende het seizoen, een contributieverhoging niet noodzakelijk is.
Jan Bruinink vraagt wat een contributieverhoging van 5% concreet betekent en verzoekt het bestuur
goed na te denken over de gehanteerde ‘spelregel’. Rob geeft aan wat de dan de nieuwe
contributiebedragen worden. Door Ernst wordt aangegeven dat het bestuur goed zal nadenken over de
‘spelregel’ en op de volgende ALV hierop terug zal komen, mogelijk in de vorm van een nieuw voorstel.
Erik vraagt of BCH wel met Smash blijft samenwerken. Ernst antwoordt dat we dat zeker van plan zijn.
Aangezien er verder geen vragen en/of opmerkingen zijn wordt de begroting goedgekeurd en
vastgesteld, inclusief teruggave van de donderdagavond.
b. Voorstel contributieverhoging
Het bestuur stelt voor om de contributie met 5% te verhogen. Dit voorstel wordt in stemming gebracht.
Hieruit blijkt dat 3 aanwezigen tegenstemmen, 2 aanwezigen zich onthouden en de overige aanwezigen
voor stemmen.
Dit betekent dat het voorstel om de contributie te verhogen wordt aangenomen.
8. Gedragsregels en aanstellen vertrouwenspersoon
Ernst licht kort de achtergronden toe waarom het bestuur het belangrijk vindt om de voorgestelde
gedragsregels in te voeren. ledereen binnen de badmintonwereld heeft te maken met waarden en
normen, en zeker ook met fair play. Hoe gaan we met elkaar om, welke spelregels hanteren we binnen
en buiten het veld/de zaal, hoe proberen we problemen binnen de vereniging op te lossen? Toch blijven
waarden en normen voor velen een wat ongrijpbaar fenomeen. Wat bedoelen we er nu precies mee? En
nog belangrijker, hoe vertaal je dat naar de dagelijkse badmintonpraktijk? Want daar gaat het toch
allemaal om. De gedragsregels pogen hierop een antwoord te geven. Het is in feite een stukje
"gereedschap" voor de vereniging.
De vraag die thans voorlicht is of de ALV van mening is dat BCH deze gedragsregels daadwerkelijk
moet invoeren.
Vervolgens vindt een uitvoerige gedachtewisseling plaats. Hierbij komen de volgende punten/vragen aan
de orde:
- Waarom zo veel contracten tekenen;
- Hoe verhouden de gedragsregels zich tot het huishoudelijk reglement, moeten ze daarin wellicht
worden opgenomen;
- Tekent nu iedereen of alleen de teamcaptains. Bij de jeugd zeker allemaal laten tekenen;
- Ouders/verzorgers: nog even goed naar kijken wie tekent. Mogelijk één vertegenwoordiger;
- Kijk nog eens kritisch naar verantwoordlijkheden (pagina 7);
- Op welke wijze gaan we het actief uitdragen.
De ALV is van mening dat we zeker hiermee aan de slag moeten, maar enige verduidelijking en
aanpassingen, mede op grond van genoemde punten/vragen, zijn nog noodzakelijk. Het bestuur zal zich
hierover buigen en zal met een definitief stuk komen.
Wat betreft het benoemen van een vertrouwenspersoon doet de voorzitter een beroep op de
aanwezigen. Na enige bedenktijd geeft Kees Hellingman aan dat hij bereid is deze taak op zich te
nemen. Afgesproken wordt dat Ernst en Kees nog een gesprek zullen hebben om een ander verder te
concretiseren.
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9. Verkiezing bestuursleden
Gertjan Barnhoorn is aftredend en herkiesbaar. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn worden hij bij
acclamatie herkozen.
Jolinda Huisman is aftredend en niet herkiesbaar. Ernst geeft aan dat er al gezocht is naar een opvolger.
Die is wel gevonden, maar nog niet voor het komende jaar. Over een jaar is deze kandidaat
beschikbaar. Voorlopig zal het bestuur, indien zich geen nieuwe leden melden, uit vier leden bestaan.
10. Verkiezing kascontrolecommissie
Erik Stokkentre blijft nog een jaar aan en jan Bruinink wordt bereid gevonden om als nieuw lid toe te
treden tot de kascontrolecommissie. Marc van Dijk stelt zich beschikbaar als reserve. Henk Propitius
wordt bedankt voor zijn inzet voor de kascontrolecommissie.
11. Rondvraag
- Kees Hellingman meldt dat hij naar een gemeentelijke bijeenkomst is geweest om de
beweegactiviteiten voor senioren een impuls geven. Hierbij kwam o.a. aan de orde om de
Sportwijzer ook voor ouderen aan te bieden. Zou dit voor BCH ook een mogelijkheid zijn.
Myriam Sinkeldam geeft aan dat dit wel binnen het bestuur besproken is, maar dat gelet op het
feit dat al op diverse avonden gespeeld kan worden wat ons betreft dit niet specifiek
georganiseerd hoeft te worden.
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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