
Badmintonclub Voorburg               Algemene Ledenvergadering 20 april 2017 
 

 

in Sportcentrum Forum Kwadraat te Voorburg 

 

 

Aanwezig: 

Harold de Wit, Sanne de Groot, Jane Wijbers, Tom Koomen, Nienke van de Velde, Matti Kabos, Hans 

van Beem, Albert van Ruyven, Helma Klompenhouwer, Ton van Empelen, Winny Severien, Peer van 

Etten, Annette Wiegmans, Kris Vreeburg, Bart Pacqué, Eveline Everink 

en voltallig bestuur:  

Paul Mezenberg, Gert Scholtes (voorzitter), Lydeke Roos, Amandine Brandsma, Saskia Marseille 

(verslag). 

 

Afwezig met bericht: 

Scott Berendrecht, Marion Jetten, Bart Visser, Dirk Ipenburg, Jeramy van Menxel, Marloes Nijs, Agnes 

Roos, Thomas Kluitenburg, Michael van Leeuwen 

 

 

 

1.Gert opent de vergadering kort na 20 uur en heet iedereen welkom. 

Alle punten op de toegezonden agenda komen aan bod, maar in een wat andere volgorde.  

 

2. Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de ALV van 21 april 2016; deze worden zonder 

wijzigingen vastgesteld. De jaarverslagen van de commissies geven evenmin aanleiding tot 

opmerkingen. 

 

 

3. Financiën 2016 

 

a) De penningmeester licht de staat van baten en lasten en de balans 2016 toe.  De vereniging 

sluit 2016 af met een kleine plus. Dat is o.a. te danken aan een positief saldo van het open 

toernooi en zuinigheid met uitgaven. Zo hebben we steeds goed gekeken of de zaal niet te 

lang werd gehuurd. 

b) Op de balans is de post debiteuren helaas hoger, na een verbetering in 2015. Albert vraagt 

naar de achtergrond; zijn het bijv. steeds dezelfde mensen? De penningmeester vertelt dat dit 

wisselt en dat er ook iemand is met wie geen contact te leggen is. Wel is inmiddels (in januari 

en februari 2017) alsnog wat achterstallige contributie binnengehaald. 

c) Sanne de Groot geeft een toelichting bij de schriftelijke verklaring van de 

kascontrolecommissie. De commissie adviseert de ALV om de jaarstukken goed te keuren.  

d) De ALV neemt deze goedkeuring met algemene stemmen over. De voorzitter stelt vast dat de 

ALV  décharge verleent voor het financieel beheer in 2016. 

e) Sanne de Groot verlaat de commissie, Harold de Wit blijft aan en de ALV benoemt Albert van 

Ruyven als nieuw lid. 

 

4.Samenstelling bestuur  

 

Saskia Marseille heeft zich niet herkiesbaar gesteld als secretaris. Gert luidt haar uit en overhandigt 

haar bloemen als dank van de vereniging. Voor de vacature die ontstaat in het bestuur heeft alleen 

Matti Kabos zich gemeld. Het bestuur draagt hem voor als secretaris en de ALV stemt massaal in met 

zijn benoeming. 



 

5. Terugblik en vooruitblik door de voorzitter 

 

Aan de hand van enkele sheets  bespreekt de voorzitter de bezetting van de commissies en  bedankt 

hen en  andere leden die het afgelopen jaar op  allerlei manieren hun steentje hebben bijgedragen 

binnen de vereniging. Wat daarbij aan de orde komt:  

a) Een TC is er in feite niet meer, immers Gert is het enig overgebleven lid. Hij vindt dat geen 

goede combinatie met het voorzitterschap. Gelukkig hebben anderen belangrijke taken 

opgepakt, bijv. als competitiecontactpersoon en bij de organisatie van de 

clubkampioenschappen en het open toernooi in het paasweekend. Over dat toernooi wordt 

nog even nagepraat. Sportief en financieel was het een succes. Volgend jaar zouden er weer 

wat meer activiteiten naast de badmintonwedstrijden mogen zijn. Jane voelt er wel voor om bij 

te dragen aan de aankleding van het toernooi. 

b) Over de JC zegt Gert dat er nieuw elan nodig is. Jane herinnert aan het idee om de JC en de 

TC samen te voegen.  Harold oppert dat er behoefte is aan een meer ervaren en/of ouder lid 

om de kar te gaan trekken. 

 

Ontwikkelingen Badminton Nederland: de bond werkt aan een nieuwe competitieopzet. 

Gert heeft zich verkiesbaar gesteld als afgevaardigde van Regio Zuid-West in de bondsraad; hij wil 

zich inzetten voor de breedtesport. 

In de afgelopen winter leidde de onvrede bij gebruikers over de accommodatie en de communicatie 

met de managers van Sportfondsen (de uitbater) tot tussenkomst van de gemeente. Gert heeft zich 

met twee andere sportverenigingen  sterk gemaakt voor verbeteringen op beide punten.  

 

Van ons  klachtenmeldpunt wordt nauwelijks gebruikgemaakt. In de vergadering blijkt dat er 

misverstand is voor welke klachten het mailadres bedoeld is: niet over BCV of het bestuur, maar over 

de accommodatie. De PR-commissie  zal zorgen voor informatie aan de leden hierover. 

 

Bij een bijeenkomst van de sportacademie  (NOC-NSF) en in contacten met afdeling Sport en Welzijn 

van de gemeente hebben Lydeke en Gert ideeën opgedaan voor besturen nieuwe stijl en het 

betrekken van jongeren daarbij. Alleen al de term "commissie" kan mensen afschrikken om mee te 

doen.  

Maar werkt het wel als afzonderlijk opererende leden losse taken uitvoeren? In de discussie die 

ontstaat wordt als nadeel genoemd dat de visie en samenhang verdwijnt. En een 

samenwerkingsverband heeft het voordeel dat mensen met elkaar meedenken; dat lever betere 

ideeën op. En iemand die "tegendenkt" kan in het bestuur een nuttige rol vervullen door vaste 

werkwijzen ter discussie te stellen. 

 

Vorig jaar is vanuit TC een voorstel gekomen om de TC en de JC samen te voegen. Tijdens de ALV 

noemen ook andere deze optie. De gedachte is om het organiseren van jeugdcompetitie en -training 

bij één (technische) commissie o.i.d. onder te brengen.  De gezellige activiteiten voor de jeugd kunnen 

dan door anderen, die vooral daar plezier in hebben, worden verzorgd, bijv. in samenwerking met AC. 

De vraag komt op waarom het bestuur daar niets mee heeft gedaan. Het is aanleiding geweest om 

niet meer in TC te willen meedraaien. 

Toelichting vanuit bestuur is dat de suggestie wel is besproken en verkend, maar dat het plan toen 

niet is doorgezet omdat het niet van de grond kwam. Het bestuur erkent dat het de initiatiefnemers 

daarvan (beter) op de hoogte had moeten houden. 

De voorzitter geeft ook aan dat het moeilijk is om een nieuwe structuur voor TC/JC  op te zetten naast 

andere bestuurstaken. Hij vraagt of er leden zijn die hieraan willen meewerken. Harold, Tom, Jane en 

Nienke melden zich aan. Eerste stap: een inventarisatie maken van wat er aan acties en klussen is, af 

te ronden vóór de zomer. Vervolg: daar mensen bij zoeken. 

  



Bottleneck bij het samenstellen van een groep mensen voor de technische zaken: de teamindeling. Dit 

wordt gezien als een onaantrekkelijke taak, want deze is nauwelijks uitvoerbaar zonder dat er leden 

ontevreden zijn. 

Dilemma's: 

 Toegeven als mensen dreigen met opstappen omdat indeling niet naar de zin is?  

 Kunnen leden die als senior binnen komen voldoende doorstromen naar hogere teams?  

 Wil je mensen de kans geven om te groeien in een hoger team, met het risico dat ze het gewenste 

niveau niet snel genoeg bereiken? Ook voor jeugdspelers. 

Suggesties uit de discussie: 

 Aansluiten bij de uitgangspunten uit ons meerjarenplan (zoals: we zijn geen topsportvereniging); 

leg de klus bij de leden zelf en laat ze er samen uitkomen. 

 Neem doordachte beslissingen op deugdelijke gronden zodat de gemaakte keus te verkopen, of 

minstens uit te leggen is bij weerstand; en neem de betrokkenen mee in beslissingen, zeker bij 

teleurstellend bericht. 

 Maak duidelijk wie binnen de vereniging de knoop doorhakt (bijv. het bestuur, of de TC namens 

het bestuur; leden verplichten zich om zo'n beslissing te accepteren). 

 Sanne de Groot wil wel bijdragen aan het samenstellen van teams. 

 

Voor de jeugd is belangrijk:  

Begeleiding en motiveren. Dat staat of valt (in de huidige organisatie) met een goede JC, aldus de 

voorzitter. Maar zoals in de vorige ALV genoemd kan ondersteuning ook door ander leden worden 

geleverd. Dat is nog onvoldoende van de grond gekomen. Een van de andere doelen is wel gehaald, 

namelijk de doorstroming van (zeven) jeugdleden naar seniorenteams. 

 

6. Begroting 2018 

 

Paul Mezenberg licht de begroting toe. Wat de contributie betreft, is het voorstel om de tarieven in 

2018 niet te wijzigen. Voor deelname aan bijzondere activiteiten in het kader van het lustrum kan een 

financiële bijdrage van de leden worden gevraagd. 

De ALV gaat akkoord met de begroting en het voorstel inzake de tarieven.  

 

7. Wie wil nog iets vragen of zeggen? 

 

Ton vraagt naar de nieuwe netten; een aanschaf door de vereniging? Het bestuur vertelt dat netten 

e.d. horen tot de inventaris van de accommodatie die we huren. 

Annette zegt dat ze te zijner tijd wel iets wil doen in de JC. Fijn! 

Winny ziet de notulen van deze ALV graag in mei of juni tegemoet. Ook dit jaar gaat het bestuur 

daarvoor zorgen. 

Hans komt nog even terug op de discussie hiervóór; is het werkelijk zo moeilijk om van jeugd naar 

senioren over te stappen?  Knoop een praatje aan en vraag een jeugdlid een potje mee te spelen in  

het half uur tussen jeugdtraining en seniorenavond. 

Jane merkt op dat het  wisselen van trainingsgroepen op maandag onhandig is gegaan. Ook andere 

leden vinden dat de communicatie daarover niet goed is geweest. Het bestuur reageert dat voor 

volgend jaar het plan hetzelfde is, maar dat is nu ruim vooraf bekend. Het is niet goed mogelijk een 

halve trainingsbijdrage te rekenen wanneer vroege of late tijdstip minder goed uitkomt.  

 

8. Afsluiting  

Tegen 22 uur rondt de voorzitter de vergadering af en nodigt hij iedereen uit voor een hapje en 

drankje bij de bar. 


