
Badmintonclub Voorburg               Algemene Ledenvergadering 21 april 2016 
 

in wijkcentrum Agora te Voorburg 

 

Aanwezig: 

Harold de Wit, Jeramy van Menxel, Bart Visser, Sanne de Groot, Scott Berendrecht, Matti Kabos, 

Hans van Beem, Albert van Ruyven, Marloes Nijs, Agnes  Roos, Helma Klompenhouwer, Ton van 

Empelen, Tessy Uytdewillegen, Winny Severien, Sanne van Veldhoven, Thomas Kluitenburg, Peter 

Kluitenburg, 

en voltallig bestuur: Peer van Etten, Paul Mezenberg, Gert Scholtes, Lydeke Roos, Amandine 

Brandsma, Saskia Marseille (verslag) 

Afwezig met bericht: 

Tom Koomen, Nienke van de Velde, (ouders van) Hugo Nelck, Veronie Croes 

 

====================================================================== 

 

1.Peer opent  de vergadering kort na 20 uur. 

 

2.De notulen van de ALV's van 22 april 2015 en 9 oktober 2015 worden zonder wijzigingen  

vastgesteld. 

Winny herinnert aan een eerder verzoek om de notulen van de ALV veel sneller dan kort voor de 

volgende ALV te verspreiden. Het bestuur gaat ervoor zorgen. 

 

3.Ingekomen stukken: 

 brief van de kascontrolecommissie, besproken bij punt 5 

 en 

 e-mail van Ton van Empelen met een reactie op de vergaderstukken over spelniveau, ambitie, 

training (in overleg met Ton meegenomen bij punt 7). 

 

4.Jaarverslagen commissies/secretariaat 

De voorzitter staat kort stil  bij de inhoud van de verschillende verslagen en bedankt, ondersteund 

door een applaus van de ALV, de betrokken bestuurs- en commissieleden. 

 

5. Financiën 

De penningmeester licht de staat van baten en lasten  en de balans 2015 toe.  De vereniging sluit 

2015 af met een klein tekort. Vanuit de ALV zijn hierover geen vragen of opmerkingen.  

Als voorzitter van de kascontrolecommissie leest Winny Severien een verklaring voor die neerkomt op 

een goedkeuring van de jaarstukken. De ALV neemt deze goedkeuring  met algemene stemmen over. 

De penningmeester stelt vast dat de ALV décharge verleent voor het financieel beheer in 2015. 

Winny verlaat de commissie, Sanne de Groot blijft aan en de ALV benoemt Harold de Wit als nieuw 

lid. 

 

6. Bestuur 

Voor de vacatures in het bestuur hebben zich geen (tegen)kandidaten gemeld. Lydeke Roos wordt 

met algemene stemmen herkozen in het bestuur. Het bestuur gaat voorlopig met 5 man/vrouw verder. 

De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met benoeming Gert Scholtes tot voorzitter en 

Paul Mezenberg tot vice-voorzitter. 

Gert bedankt Peer voor zijn inzet als voorzitter van de vereniging. Bloemen en applaus! 

Peer licht aan de hand van slides de personele wisselingen in de commissies toe en bedankt ook 

Marloes (die de penningmeester ondersteunt) en Sandra Holstein (competitiecontactpersoon) voor 

hun bijdragen.  Voor de TC wordt momenteel gezocht naar een voorzitter en binnenkort ook andere 

leden. 



 

7. Peer licht het meerjarenplan 2016-2019 toe. 

Over het onderwerp ambitie en jeugd ontstaat een gesprek waarin vrijwel alle bezoekers van de ALV 

deelnemen. 

Het idee bestaat dat de jeugd in een zwart gat valt na 18 jaar, er is geen goede aansluiting met de 

recreantengroep. Er zijn vrij weinig jeugdleden, er zijn nogal eens lege banen. Sommige jeugdleden 

zijn klaar om door te stromen naar senioren, het is zaak de drempel te verlagen. Er mist een stukje 

begeleiding. Een jeugdtrainer moet op hoog niveau training kunnen geven en in de groep daaronder 

de geschikte mensen opmerken. Voorkom dat het niveau van de training naar beneden gaat omdat 

een deel het niet aankan. Ontbreekt het sommigen aan motivatie? Gebruik de capaciteiten van de 

trainer voor mensen die willen groeien. 

Als jeugdlid kregen we destijds van alle kanten aandacht om de overstap te maken en te groeien. 

Nodig is aandacht van JC, TC, trainers en senioren; die kunnen junioren aanmoedigen en 

"meenemen". 

Er valt nu op vrijdag een gat van een half uur tussen jeugdtraining en start senioren; is het mogelijk 

met trainingstijden te schuiven?  Suggestie: de jeugd speelt aan het slot van hun training met 

senioren, die laatsten zijn dan warmgedraaid. Gert legt uit dat het steeds een gepuzzel is met 

trainingstijden en de capaciteit van de zaal. 

Weten we wie onze talenten zijn, kent de vereniging ze? Als je talent wilt ontwikkelen moet je niet 

afhankelijk zijn van toevalligheden, maar een programma ontwikkelen en een begeleidingscommissie 

hebben. TC- en JC-voorzitter zien dat  Rutger als trainer een goede rol speelt; hij trekt er hard aan, 

zorgt voor uitdaging en dat begint vruchten af te werpen. Maar de begeleiding en ondersteuning is wel 

wat verwaterd, daarom is het nu in het meerjarenplan naar voren gehaald: we gaan er weer "handen 

en voeten" aan geven. 

Peer doet een oproep om daaraan bij te dragen. 

Bart is daartoe bereid, maar heeft nu geen tijd voor een commissie, hij zou af en toe kunnen 

ondersteunen. Een kleine TC zou kerntaken competitie en training kunnen regelen, daarnaast 

anderen betrekken voor concrete bijdragen. 

Iets als het VHMLW-team? Deze opzet werkt niet goed je zou mensen gericht moeten benaderen. 

 

Peer rondt het gesprek af en noemt als belangrijke punten daaruit: onderkennen van talent, actief 

begeleiden jeugd, overstap naar senioren vergemakkelijken en dat alles in een concreet programma 

waarin senior-leden de TC en JC ondersteunen.  

 

Gert neemt vervolgens het voorzitterschap van de vergadering  en de hamer over van Peer. 

Hij richt enkele woorden tot de  aanwezigen, die hij  betrokken BCV’ers noemt. De discussie van zo-

even geeft energie. We zijn als vereniging goed op weg naar het 50-jarig bestaan. 

 

Pauze 

 

8. Begroting 2017. 

Paul Mezenberg licht de begroting toe aan de hand van enkele uitgangspunten. 

O.a. kosten van  competitie  spelen  wordt opgebracht door wie deelneemt, maar bij jeugdleden 

rekenen we niet alles door. We verwachten later dit jaar een beslissing van de bond over de 

contributiestructuur, dat kan consequenties hebben voor BCV. Het bestuur stelt voor de 

basiscontributie voor alle leden te verhogen met € 2,50. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over begroting of contributie en beide worden met zeer ruime 

meerderheid goedgekeurd door de ALV. 

 

 

9.Rondvraag 



Hans vB vraagt of er aandacht vanuit de vereniging is voor Jan Jaap van Rijn. Hij is ere-lid, trouwe 

ALV-bezoeker en revalideert al enige tijd in een zorginstelling. Gert vertelt over kaartjes en bezoek. 

 

Ton  merkt op dat de vernieuwde site er veel beter uitziet. Applaus voor Winny die hiervoor veel werk 

heeft verzet. Hij vraagt verder naar zomerbadminton. Gert antwoordt dat wij dat niet organiseren: de 

zaal is in de zomer enige tijd dicht, Orbiton wil niet meedoen en Dropshot heeft voldoende aanbod.  

 

Peter vraagt of wij een beeld hebben van waarom leden vertrekken. Het bestuur vertelt dat bij 

opzegging vaak verhuizen of blessure wordt opgegeven. Of we daarmee alle motieven in beeld 

krijgen, is niet zeker. Helma weet dat in het verleden wel is geprobeerd dit met een enquête in kaart te 

brengen, maar dat leverde weinig op. Uit een onderzoek van de bond kwam onlangs als meest 

genoemde reden naar voren: blessure. 

Conclusie: wees niet alleen actief in ledenwerving, maar ook alert op dichthouden van de achterdeur. 

 

Het is Agnes opgevallen dat de laatste training op vrijdagavond slecht bezocht is. Volgens Gert heeft 

dat o.a. te maken met blessures en het doorschuiven van recreanten naar de maandagtraining. Het 

bestuur kijkt met Rutger naar andere opties voor vrijdag, bijv. cursus voor echte beginners. 

En gaan we door met werving door middel van een open dag? Die was de laatste jaren weinig 

bezocht. Gert vertelt dat het bestuur ook andere ideeën ontwikkelt, bijv. met inzet van Rutger als 

trainer en actie van Sanne vV op een school om jeugd aan te trekken. Albert vult aan dat het open 

toernooi ook goed is geweest om de club op de kaart te zetten. 

 

Harold heeft gemerkt dat jeugdleden nog weleens willen terugkomen in de tijd tussen opzegging en 

het eind van het kalenderjaar. Soms zijn ze dan al van allerlei lijsten verdwenen. Sanne vV vertelt dat 

er onlangs iets is misgegaan. Met enige uitleg van betrokkenen wordt de kwestie ter plekke opgelost. 

 

10.Gert sluit de vergadering rond  22.00 uur. 

 


