Badminton Club HARDERWIJK
www.bcharderwijk.nl

info@bcharderwijk.nl

Verslag (extra) Algemene Ledenvergadering BC Harderwijk d.d. 3 maart 2015
Aanwezig: Mies Antonioli, Gertjan Barnhoorn (secretaris) (mede namens Judith), Petra Belderbos,
Wout Bense, Henny Bosman, Jan Bruinink, Addy Busschers, Alex Eikelenboom, Ernst Eikelenboom
(voorzitter), Max Eikelenboom, Betsie Gerritsen, Erik van der Laan, Henk Propitius, Xandra Rosanow,
Rob Schilder (penningmeester), Myriam Sinkeldam (vice-voorzitter) en Ben de Vos
Afwezig met kennisgeving: Wout Barnhoorn, Nico van Beugen, Bart Buxtorff , Frits van Ens,
Jolinda Huisman (bestuurslid), Hennie Molemaker, Erik Stokkentre en Niels van Vliet
Notulist: Gertjan Barnhoorn.

1. Opening.
De voorzitter Ernst Eikelenboom opent de vergadering om 20.30 uur en heet alle aanwezigen welkom.
De berichten van verhindering worden genoemd.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
- Van de Gemeente Harderwijk: wethouder Christianne van der Wal heeft felicitaties gestuurd aan
het 1e en 4e seniorenteam vanwege het behalen van het kampioenschap in het afgelopen
competitieseizoen 2014 2015;
- Petra Belderbos heeft de volgende e-mail gestuurd:
Hier een punt waar jullie je gedachten over kunnen laten gaan en meegenomen kan worden in
de vergadering van 3 maart a.s..
Contributie senioren:
één avond per week spelen : x bedrag
twee avonden spelen
: x plus .... bedrag
drie of meer avonden spelen : x plus ........bedrag
Dit gaat zo met de meeste sporten.
Reden:
- leden, die meer avonden spelen, maken meer gebruik van de zaal
- op woensdag zitten er wel eens woensdagleden aan de kant, terwijl maandagleden spelen
- werkt positief voor de begroting.
De voorzitter stelt voor deze mail bij de rondvraag te bespreken.
Er zijn verder geen ingekomen stukken en mededelingen.
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3. Aanpassing algemeen reglement en statuten (wijzigingen seizoen)
De voorzitter licht het voorstel van het bestuur nog kort toe. Doordat het lidmaatschap loopt van
1 september tot en met 31 augustus vindt het bestuur het wenselijk dat ook de financiële boekhouding
loopt over deze periode. Hierdoor kan een beter en overzichtelijker financieel overzicht worden gegeven.
Het bestuur stelt voor artikel 3 Statuten (verenigingsjaar) te verwijderen en op te nemen in een nieuw
artikel 2 in het Algemeen Reglement en het verenigingsjaar te wijzigen naar de periode van het seizoen
(1 september – 31 augustus) in plaats van het kalenderjaar. Tevens zullen alle verwijzingen naar deze
artikelen worden aangepast.
Erik van der Laan vraagt of aanpassing van boekjaar kan qua belasting mogelijk is. Rob antwoordt dat
we niet belastingplichtig zijn als vereniging en dit dus toegestaan is.
Hierna brengt de voorzitter het voorstel in stemming. Van de aanwezige leden stemt niemand tegen en
onthoudt ook niemand zich van stemming, hetgeen betekent dat het voorstel met algemene stemmen
wordt aangenomen.

4. Financiën: begroting 1 januari – 31 augustus 2015 (bijlage 2)
De penningmeester licht de begroting nog kort op hoofdlijnen toe. Na afdoende beantwoording van
diverse vragen (o.a. diverse kosten, verlies kleding) door de penningmeester wordt de begroting
1 januari 2015 – 31 augustus 2015 goedgekeurd en vastgesteld.

5. Rondvraag
De voorzitter stelt de mail van Petra Belderbos aan de orde. Hij licht toe dat dit onderwerp
(gedifferentieerde contributie) de afgelopen jaren al diverse malen op de ALV is besproken. Op de ALV
van 2014 zijn hierover ook besluiten genomen (invoering van trainingsbijdrage).
De voorzitter wil graag de mening van de ALV horen over het voorstel van Petra.
Na een uitvoerige gedachtewisseling hierover doet de voorzitter het volgende voorstel: het bestuur zal
samen met de TC, gehoord hebbende de opmerkingen en meningen, nader overleg hebben en in de
ALV van oktober hierop terugkomen.
De ALV stemt in met dit voorstel.
Verder wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

6. Sluiting
Ernst sluit onder dankzegging voor ieders inbreng om 21.00 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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