
Notulen ALV BC Voorburg 19-04-2018 
 
Aanwezig:  
Bestuurders: Gert Scholtes, Paul Mezenberg, Amandine Brandsma, Lydeke Roos, Matti Kabos  
Semi-bestuurders/ALV-presentatie klikkers: Harold de Wit 
Leden: Winny Severien, Albert van Ruyven, Annette Wiegmans, Bart Pacqué, Paul Nieuwenhuizen, 
Helma Klompenhouwer 
 
Afwezig met bericht: 
Leden: Hans van Beem, Anita van der Zeeuw, Bart Visser, Marion Jetten, Peer van Etten, Henk 
Muller, Tom Koomen 
 
1. Welkom! 
Gert opent de vergadering om 20:06. 
 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Ingekomen stukken:  
- Hans van Beem vraagt om een update over reparatie van het lekkende dak van de sporthal. 
Antwoord: Gert heeft veelvuldig contact erover gehad met de gemeente en sportfondsen. Er zijn 
dakdekkers bezig geweest om het dak voor het BDO-toernooi te herstellen, maar dat is nog net 
niet helemaal gelukt. Alleen op baan 5 lekte het nog een klein beetje tijdens het toernooi. 
- Anita van der Zeeuw heeft een vraag gestuurd over het ruilen van de trainingen op maandag: 
kunnen ze gewisseld worden om de maand?  
Antwoord: Momenteel wisselen we na afloop van de najaarscompetitie de trainingen om en dat zal 
voorlopig zo blijven. 
 
Spelregels van de vergadering: er is tijdens de presentatie ruimte voor vragen en opmerkingen. 
 
2. Verslag van de vorige keer: ALV 20 april 2017  
De notulen worden goedgekeurd zonder opmerkingen. 
 
3. Terugblik en vooruitblik door de voorzitter, in gesprek met de leden  
De Jeugdcommissie heeft dit seizoen nieuw elan met Harold als voorzitter en Annette en Lisa als 
nieuwe leden. Er zijn al veel leuke activiteiten gehouden dit jaar. De JC heeft een smoelenposter 
gemaakt om de JC voor te stellen aan de jeugd. Ook handig voor ouders, de lijst zal daarom in de 
zaal worden opgehangen. De JC heeft er weer plezier in en wil er een mooi jaar van maken. 
Zodra er een trainerscursus in de buurt is willen wij de JC leden daarvoor aanmelden. 
 
De TC wordt nog steeds door Gert draaiende gehouden, hij wordt daarbij geholpen door o.a. 
Sandra, Sjaak en de toernooicommissie. Komend seizoen wordt er een nieuw competitiehuis 
geïntroduceerd.  
 
De PR-commissie loopt al jaren heel goed. Afgelopen jaar hebben Lydeke en Helma wederom 
samen de promotie verzorgd. Voor de website worden zij door Winny en Gert ondersteund. We zijn 
meerdere keren in het krantje geweest en hebben aan een aantal promotie acties meegedaan. We 
hebben ons goed laten zien! Helma merkt op dat social media steeds belangrijker wordt. Facebook 
wordt steeds meer gebruikt als een toegankelijk kanaal voor vragen van potentiële nieuwe leden. 
 
De AC heeft een hoop activiteiten georganiseerd zoals terug te lezen in het verslag. De commissie 
was tevreden met het aantal deelnemers en gaat vrolijk door dit jaar samen met de 
lustrumcommissie. 
 
De belangrijkste punten vanuit het secretariaat zijn de renovatie van de kleedkamers en het dak 
en de subsidies en bijeenkomsten van de gemeente.  
 
Naast het bestuur en de commissies was er ook de onmisbare ondersteuning voor de club van 
Sandra, Marloes, Winny, Albert en de zaaldiensten. 
 
  



Vorige ALV:  
Verjongen van bestuur, commissies die zich niet goed opvullen, een trend ook bij andere 
verenigingen dat mensen zich niet voor langere tijd ergens aan wil committeren. De 
brainstormsessie van Harold, Tom, Jane en Nienke die in een advies heeft geresulteerd. Zij 
kwamen tot de conclusie dat er altijd wel taken zijn die mensen niet zo leuk vinden, daarom is het 
voorstel om kleine teams te vormen die concrete taken oppakken. Het plan heeft bij het bestuur 
ook geresulteerd in een brainstormsessie. Het plan zal in het volgende beleidsplan nog verder 
worden uitgewerkt. Harold geeft mee dat ze meer terugkoppeling willen hebben van wat er mee is 
gedaan. Albert vraagt of dit plan niet al deels is ingevuld door verdeling van taken. Gert geeft aan 
dat dit op sommige punten inderdaad het geval is. Gert licht het organogram toe dat op basis van 
de brainstormsessie is opgesteld. Niet alle teams zijn opgeknipt, omdat bijvoorbeeld de JC weer 
goed liep.  
 
De speerpunten van het meerjarenplan 2016-2019 zijn nog steeds van toepassing. O.a. het 
verjongen van het bestuur, wat ook van toepassing is op commissies. Verjongen van het bestuur 
sloeg in deze context vooral op vernieuwen en het werven van nieuwe bestuursleden. Vergeleken 
met andere verenigingen heeft BCV momenteel al een jong bestuur. Verder heeft BNL weer een 
bestuur en gaan ze het nieuwe competitiehuis invoeren. BCV probeert de samenwerking met 
andere verenigingen in de omgeving te versterken. 
 
Voor de teamindeling van het komende seizoen heeft Harold Sjaak over de verhoudingen in de 
hogere teams geïnformeerd, zodat hij weloverwogen keuzes kon maken voor de teamindeling. Dit 
geldt ook voor eventuele doorstroming van de jeugd naar de senioren. Daar levert de JC de nodige 
input voor aan.  
 
Amandine geeft op verzoek van Paul Nieuwenhuizen een toelichting op de sportclub academie 
(SCA), een initiatief van Sport & Welzijn, waar jeugd met kleine taken ervaring op kan doen met 
vrijwilligerswerk en tegelijkertijd kan ontdekken waar hun interesses liggen met oog op een latere 
carrière. Het bestaat uit verschillende modules met ieder twee experts die de opdrachten kunnen 
begeleiden. Het bestuur is bezig met de afronding van de takenpakketten en zal de SCA met een 
evenement openen. Mogelijk kan dit worden gecombineerd met een JC-evenement om de 
commissie meer bekend te maken de ouders van de jeugd van BCV. 
 
4. Het financiële plaatje over 2017 
Paul Mezenberg geeft een toelichting op de tabellen. 2017 is een goed jaar geweest, maar wel met 
een aantal grote verschillen in posten. Ook zijn er een aantal negatieve posten. Het tweetal grote 
meevallers in het jaar (naast het helaas ontbreken van het jeugdkamp) waren de subsidies van de 
gemeente en het open toernooi. Aan de uitgaven kant zijn we wederom zuinig geweest, 
bijvoorbeeld met de inhuur, maar ook voor de commissies. Het voorstel is om het batig saldo van 
4,5 duizend euro aan de algemene reserve toe te voegen.  
 
Albert geeft een toelichting van de kascontrole commissie (KCC), over de tussentijdse en 
afrondende controle. Zij hebben de stukken naar tevredenheid gecontroleerd. Aanbevelingen van 
vorig jaar zijn praktisch ingevuld. De tussentijdse controle is ingevoerd zodat de penningmeester 
nog zaken kan corrigeren. Aanbevelingen voor volgend jaar zijn aan de penningmeester 
meegegeven. De ALV verleent het bestuur decharge. Als er geld overblijft van het Lustrum is het 
advies om dat door te schuiven naar een volgend lustrum. 
 
5. Begroting 2018 (en 2019) 
Verkiezing van de nieuwe KCC: Albert blijft en wordt door Paul Nieuwenhuizen versterkt. 
 
Begroting voor seizoen 2018/2019: Groter aandeel van de senioren. Uitgave door de Lustrum 
commissie van het gespaarde geld. Weinig uitgaven voor clubkleding, we houden het bij de huidige 
voorraad. De trainersuitgaven zijn flink gestegen doordat we een duurdere trainer hebben. De 
aanname is in totaal een negatief saldo voor het komende jaar. Meevallers zoals subsidies, het 
open toernooi en overgehouden geld van de LC worden nog niet mee genomen.  
 
Albert vraagt naar de voorraad shirts (die zijn er nog voldoende) en of de duurdere trainer al 
volledig is meegenomen in het budget (daar gaat het bestuur wel van uit, maar we kijken nog of 
we door willen gaan in het volgende seizoen). 
 
  



6. Samenstelling bestuur  
Paul en Amandine zijn aftredend en herkiesbaar. De vacature voor een bestuurslid JC blijft, maar 
Harold geeft hier onofficieel invulling aan. Lydeke gaat helaas het bestuur verlaten, maar kijkt 
terug op een fijne periode. Daardoor is er een PR en communicatie vacature. Ook voor de TC blijft 
er een vacature open. 
 
7. Wie wil nog iets vragen of zeggen?  
- Annette vraagt of we een doel voor aantal SCA-deelnemers hebben. Dat heeft het bestuur niet. 
Als het tegenvalt hoeveel kinderen er meedoen levert het geen extra werk op. Evaluatie volgt na 
een jaar. De trainingsmodule is al van de grond met een aantal enthousiaste kinderen. 
- Albert vraagt om een applaus voor het bestuur, waar braaf aan wordt voldaan. 
- Helma vraagt om een de stand van zaken van de sponsorcommissie. Die bestaat niet meer, Hans 
heeft zich teruggetrokken maar heeft zich nog wel incidenteel ingezet voor sponsoring van de club 
(hij heeft o.a. voor de veiling veel gedaan).  
- Harold geeft Annette en Lydeke credits voor het opruimen van de kast in de hal. Echter was het 
na een week al weer een puinhoop, wat erg jammer is. Het bestuur zal het verzoek de kast netjes 
te houden mee geven aan de zaalwachten. Gevonden voorwerpen moeten worden teruggeven dan 
wel weggegooid. Annette ruimt nog 1 keer de kast op. 
- Harold merkt tevens op dat EHBO-spullen snel te vinden moeten zijn en in de gaten moeten 
worden gehouden. Iemand voor aanstellen? Voor nu kijkt Annette ernaar voor het jeugdkamp.  
- De overige deelnemers hebben geen vragen of opmerkingen. 
 
8. Afronding 
De voorzitter sluit rond kwart voor tien de vergadering. In de kantine kunnen de aanwezigen 
nagenieten van de vergadering onder het genot van een hapje en drankje. 


