Verslag (Extra) Algemene Ledenvergadering BC Harderwijk d.d. dinsdag 10 juli 2018
Aanwezig: Leida Akster, Mies Antonioli, Gertjan Barnhoorn (secretaris), Nico van Beugen,
Petra Belderbos, Til Bellemo, Henny Bosman, Jan Bruinink, Gino van Duijne, Alex Eikelenboom,
Ernst Eikelenboom (voorzitter), Max Eikelenboom, Henri van Gelder, Joran Geurtsen (jeugdlid),
Ronald Geurtsen (vader van Joran), Gouke Goedhart, Jolinda Huisman, Jacqueline Kuiper,
Hennie Molemaker, Henk Motshagen, Henk Propitius, Nick Rienks, Rob Schilder (penningmeester),
Myriam Sinkeldam (vicevoorzitter), Henk Vermeer, Rik Verstappen en Wilmy Wegman.
Afwezig met kennisgeving: Wout Barnhoorn, Addy Busschers, Rinske Deriga, ouders van jeugdlid
Fabian Keulen-Romo, ouders van jeugdlid Naomi van der Laan, Agaat Poorts, Marcel Poorts,
Chantal Stokkentre, Erik Stokkentre, Xandra Rosanow, Michel van der Werf en Erik Wolf.
Notulist: Gertjan Barnhoorn.
1. Opening
Voorzitter Ernst Eikelenboom opent de vergadering om 20.05 uur en heet alle aanwezigen welkom.
Vervolgens meldt de secretaris de berichten van verhindering.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Er zijn geen specifieke mededelingen.
3. Financiële consequenties naar aanleiding van de nieuwe opzet voor het komende seizoen
De voorzitter geeft een uitvoerige toelichting op de nieuwe opzet, inclusief de financiële consequenties
hiervan, zoals die thans ter goedkeuring voorligt.
Vanwege het feit dat in het frequente overleg met de gemeente en de andere sportverenigingen er geen
sluitende afspraken gemaakt konden worden over de zaalverdeling voor het komende seizoen, heeft de
gemeente voorgesteld de huidige zaalverdeling ook voor het komende seizoen in tact te laten. Het moge
duidelijk zijn dat wij hier als BCH niet blij mee zijn. Het bestuur is, in overleg met de TC, op zoek gegaan
naar alternatieven om o.a. de uitbreiding van het aantal competitieteams en de wens van en de
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noodzaak voor de competitiespelers om twee keer te trainen te accommoderen. Dat is uiteindelijk, met
kunst en vliegwerk, gelukt, waarbij voor de competitietrainingen gedeeltelijk moet worden uitgeweken
naar Ermelo en Zeewolde! Dat is zeker geen ideale situatie, maar het is nu helaas niet anders op te
lossen. Daarnaast is het voorstel om te stoppen met de maandag- en donderdagavond in Stadsweiden.
Voor de maandagavondspelers is een alternatief voorhanden: zij kunnen terecht bij onze
zustervereniging Smash in De Bogen. En de Smashspelers van donderdag kunnen op woensdag bij
BCH in De Sypel komen spelen.
Bovenstaande leidt tot het volgende (financiële) voorstel. Hierbij is tevens rekening gehouden met het
verloop van de tarieven voor de zaalhuur in de afgelopen jaren en de verwachtingen voor de komende
jaren.
-

-

Stoppen met maandag en donderdag in Stadsweiden. N.B. De maandagspelers kunnen terecht
bij onze zustervereniging Smash in De Bogen. De Smashspelers van donderdag kunnen op
woensdag bij BCH in De Sypel komen spelen.
Algehele contributieverhoging van 1 euro per maand;
Invoeren competitiebijdrage voor junioren (competitiespelers) van 25 euro;
Verhoging competitiebijdrage voor senioren (competitiespelers) met 50 euro (van 60 naar 110,
mede als gevolg van twee keer trainen).

Nico van Beugen vraagt of de maandagavondspelers toch in Stadsweiden kunnen blijven spelen. Ernst
geeft aan dat dat wel kan, maar dat dan ergens ongeveer 1.500 euro ‘gevonden’ moet worden.
Gouke Goedhart vraagt hoe de maandagavond dan wordt ingevuld. Ernst antwoordt dat gewoon
gezamenlijk, door en met elkaar, zal worden gespeeld. Hoogst waarschijnlijk d.m.v. het zogenaamde
afhangsysteem.
Henk Motshagen vraagt of al een oplossing voor de zaalproblematiek voor de langere termijn is
gevonden. Ernst meldt dat hard wordt gewerkt aan de realisatie van een eigen sporthal. Hij spreekt de
verwachting uit dat vanaf het seizoen 2020 – 2021 daarin gespeeld kan gaan worden. Volgende week
heeft hij een afspraak met de (nieuwe) wethouder van Sport om o.a. hierover te praten.
Op de vervolgvraag van Henk Motshagen of de leden dan weer worden geconfronteerd met een
contributieverhoging antwoordt Ernst ontkennend. Zeker niet omdat we dan ook meer leden kunnen
accommoderen.
Jacqueline Kuiper vraagt of de huidige groei zo kan doorgaan. Ernst geeft aan dat dit van een aantal
factoren afhangt. Voor de korte(re) termijn kunnen we door (nog betere) samenwerking met Smash en
betere medewerking van de gemeente qua zaalverdeling meer leden speelruimte bieden. Voor de
lange(re) termijn zal een eigen sporthal hiervoor (mogelijk) uitkomst moeten bieden.
Nico van Beugen vraagt of de competitiespelers geen problemen hebben met uitwijken naar Ermelo en
Zeewolde.
Max Eikelenboom (voorzitter TC) geeft aan dat dit zeker geen ideale situatie is, maar dat gelet de
noodzaak om twee keer te trainen het niet anders is op dit moment. Ernst vult aan dat het bestuur heeft
getracht voorwaarden te scheppen en dat het thans kiezen is uit de ‘beste’ slechte oplossing.
Petra Belderbos vraagt of de recreantentrainingen op de woensdagavond blijven en zo ja, of er dan
voldoende banen beschikbaar zijn voor diegenen die niet trainen.
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Max Eikelenboom geeft aan dat de trainingen voor recreanten in principe op de woensdagavond blijven.
Maar door het wegvallen van de trainingen voor competitiespelers zijn er (vanaf 20.00 uur) voldoende
banen beschikbaar om vrij te spelen.
Afrondend wordt het voorstel in stemming gebracht. Ernst licht toe dat zeker tegen gestemd kan worden.
Als dat de uitkomst wordt hebben we een andere uitdaging.
De ALV keurt de bovengenoemde voorstellen unaniem goed en stelt deze vast. Dat betekent dat deze
voorstellen me ingang van het nieuwe seizoen 2018 – 2019 van kracht worden.

4. Rondvraag
Alex Eikelenboom geeft aan dat hij, vanwege zijn werk, niet met zekerheid kan zeggen dat hij altijd twee
keer kan trainen. Moet hij dan wel de 50 euro meer betalen?
Ernst antwoordt dat het om verhoging van de competitiebijdrage gaat (en dus niet van een
trainingsbijdrage). Het principe is gelijke monniken, gelijke kappen.
Op desbetreffende vraag van Henny Bosman antwoordt Ernst dat we inderdaad met andere
verenigingen contacten hebben met betrekking tot de bouw van een eigen sporthal.
Henny Bosman vraagt of we meedoen met de najaarscompetitie voor recreanten.
Gertjan Barnhoorn geeft aan dat enkele jaren gelden door het bestuur is besloten om niet deel te nemen
aan de najaarscompetitie omdat deze samenvalt met de reguliere competitie en dat daarvoor soms
invallers nodig zijn vanuit de ‘betere’ recreanten. Ernst vult aan dat we komend najaar dus niet zullen
deelnemen, maar dat het bestuur wel bereid is hier nog eens naar te kijken.
Henny Bosman en Wilmy Wegman zijn hier teleurgesteld over. Dit is toch, zeker omdat er ook een wens
ligt om deel te nemen, op korte termijn wel te regelen.
Rik Verstappen en Max Eikelenboom (beiden namens de TC) geven aan dat al enkel maanden terug
een verzoek is gedaan door enkele dames, maar dat dit uiteindelijk heeft geresulteerd dat deze dames
gaan deelnemen aan de reguliere competitie.
Na nog een verdere discussie hierover wordt uiteindelijk besloten dat niet wordt deelgenomen aan de
najaarscompetitie en dat het bestuur met een nader onderbouwd standpunt zal komen.
Petra Belderbos vraagt of voor geldige besluitvorming door de ALV een minimale opkomst noodzakelijk
is.
Gertjan Barnhoorn antwoordt dat dit alleen noodzakelijk is bij een te nemen besluit over
statutenwijzigingen. En dat is vandaag niet het geval.
5. Sluiting
Ernst sluit, onder dankzegging voor ieders inbreng, om 21.15 uur de vergadering. Hij nodigt alle
aanwezigen uit om op kosten van de vereniging nog iets te drinken.

Ernst Eikelenboom
voorzitter

Gertjan Barnhoorn
secretaris
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