
Feestverslag ALFeest 10-04-2019 

Aanwezigen 

Bestuur (5): 
Gert Scholtes, Paul Mezenberg, Rosa de Reus, Amandine Brandsma, Ma@ Kabos (notulist). 

Leden (14): 
Bart Visser, Albert van Ruyven, Henk Muller, Eveline Everink, Lisa van den Bosch, Irene van den Bosch, 
Peer van EMer, AnneMe Wiegmans, Harold de Wit, Lydeke van Os, Bart Pacqué, Winny Severien, Hans 
van Beem, Cor van der Holst. 

Afmeldingen  

Anita van der Zeeuw, Helma Klompenhouwer, Sanne van ’t Slot, Patricia van der Bijl, Paul 
Nieuwenhuizen. 

IntroducYe 

Gert opent het feest (voorheen ook wel de vergadering) en heet de leden van harte welkom op het 
eerste ALFeest. Naast enkele verplichte nummers worden de aanwezige leden meegenomen langs 
een aantal sheets met een thema, waar door een bestuurslid een verhaaltje bij wordt verteld en de 
aanwezigen vragen kunnen stellen en over de inhoud kunnen discussiëren. Aan het eind van ieder 
verhaaltje volgen enkele mulYplechoicevragen (hieronder aangeduid met een vuurwerk icoontje), 
waarmee de mening van de groep wordt gepeild door middel van stellingen of belangstelling voor 
bepaalde rollen wordt gevraagd. 

1 Financiën 

Paul gee\ een korte toelichYng op de financiën, waarna Albert vanuit de KCC met een feestelijk 
gedicht de aanwezigen vraagt om het bestuur decharge te verlenen voor het jaar 2018. 

� Ten aanzien van de voorgestelde begroYng: 

• Verleen ik het bestuur decharge voor het jaar 2018, ben het er mee eens dat het resultaat 
naar de algemene reserve gaat en stem in met de voorgestelde contribuYe voor kalenderjaar 
2020. 

• Ik ben het er niet mee eens. 

➔ Alle aanwezigen zijn het er gelukkig mee eens en het bestuur wordt decharge verleend voor 
het jaar 2018, het resultaat gaat naar de algemene reserve en de contribuYe voor 2020 is 
vastgesteld. Hoera! 

� De KCC hee\ geadviseerd, maar zoekt nog nieuwe leden. Dus 

• Ik wil het komende jaar in de KCC met Paul Nieuwenhuizen. 

• Ik ben niet zo van de cijfers, dus doe liever een andere vrijwilligerstaak. 

➔ Peer wil volgend jaar in de KCC. Hoera! 

�  1



2 Lustrum/Kamp 

Amandine vertelt over de leuke acYviteiten die we in het lustrum jaar hebben gedaan en vraagt de 
aanwezigen of zij de acYviteiten weten bij de foto’s aan de muur. 

� De frequenYe van het seniorenkamp zou moeten zijn 

• Alleen in het lustrum. 

• Ieder jaar. 

• Ongeveer om het jaar, maar in ieder lustrum jaar. 

• Helemaal nooit meer. 

➔ 5 stemmen voor alleen in het lustrum en 14 voor ongeveer om het jaar. Daarmee lijkt een 
seniorenkamp om de twee a drie jaar toch wel potenYe te hebben. 

� Voor de organisaYe van het seniorenkamp 

• Wil ik in de kampcommissie. 

• Wil ik acYviteiten organiseren voor het kamp. 

• Wil ik catering organiseren voor het kamp. 

• Wil ik niets doen want, kamp is niets voor mij. Maar in de zaal ben ik wel gezellig dus ik wil 
wel graag zaaldiensten draaien. 

➔ Rosa en Lydeke willen wel in de kampcommissie. Albert en Cor zouden liever catering 
organiseren dan acYviteiten. Hans en Winny zijn in de zaal wel gezellig en de rest richt graag 
op acYviteiten voor het kamp. Hoera! 

3 Herkiesbare leden bestuur 

Rosa vertelt over de termijnen van bestuursleden. Gert en Rosa zijn herkiesbaar voor een nieuwe 
termijn. 

� De volgende bestuursleden zijn herkiesbaar: Gert en Rosa 

• Ik ben blij dat Gert en Rosa zich de komende drie jaar weer in willen zeMen voor de club en 
ben het er mee eens dat zij worden herkozen. 

• Gert en Rosa zijn prutsers, dus ik doe het liever zelf. 

➔ Gert en Rosa zijn geen prutsers en iedereen wil graag dat zij zich de komende Yjd weer 
inzeMen voor de club. Hoera! 
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4 OrganisaYe 

Ma@ gee\ een toelichYng op het nieuwe organisaYeschema en de verdeling in kleinere 
vrijwilligerstaken, die centraal worden bijgehouden in het BCV Master Boek. De volledig beschrijving 
hiervan valt binnenkort te lezen in het BCV Meerjarenplan 2019-2022. 

� Zou je je eerder aanmelden voor  

• Een taak of  

• Voor een rol in een commissie of bestuur? 

➔ Ongeveer twee derde zou liever een taak doen. 

� Zou je liever bezig zijn met  

• Leden en vrijwilligers of  

• Met organisatorische en administraYeve taken. 

➔ De interesse voor deze twee categorieën is ongeveer gelijk. 

� Wil je je  

• Nu aanmelden of  

• Straks aanmelden 

➔ Naast de enkele vrijwilligers die zich reeds ergens voor hebben aangemeld wil iedereen zich 
later aanmelden. Aan het eind van het feest zijn er echter toch enkele leden ontsnapt zonder 
een rol te kiezen. 

5 Vrijwilligers 

Rosa gee\ een toelichYng op de nieuwe vrijwilligersaanpak die het bestuur voorstelt. Hierbij zijn 
rollen bedacht voor twee vrijwilligerscoördinatoren (ook wel vrijwilligersscouts of 
vrijwilligersrecruiters voor inYmi). De volledig beschrijving hiervan valt binnenkort te lezen in het BCV 
Meerjarenplan 2019-2022. De leden opperen om interesse te peilen voor deze rollen via een enquête 
en een omschrijving van de rol te geven, die ook zichtbaar is in de hal. 
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6 Trainingsbeleid 

Gert gee\ een toelichYng op het nieuwe trainingsbeleid. Met Ginny als nieuwe trainer voor de 
senioren vanaf volgend seizoen, alleen op de maandag, en Rutger als coördinerende trainer voor de 
jeugd op vrijdag, ondersteund door enthousiaste jonge leden, verandert er behoorlijk wat. De 
volledig beschrijving hiervan valt binnenkort te lezen in het BCV Meerjarenplan 2019-2022. 

� Het trainingsbeleid moet gericht zijn op 

• Kwaliteit. 

• KwanYteit. 

➔ De aanwezigen vinden dat het trainingsbeleid toch vooral op kwaliteit moet zijn gericht. 

7 Maatschappelijk verantwoord verenigen 

Gert gee\ een toelichYng hoe het bestuur invulling wil geven aan het maatschappelijk verantwoord 
verenigen van BCV, waarbij wij ons aansluiten bij veel iniYaYeven uit de lokale omgeving en ook voor 
onze eigen leden nieuwe iniYaYeven ontplooien. 

� MVV-acYviteiten doen we om: 

• BCV te promoten. 

• Het eigen clubbelang te versterken door acYviteiten en gelegenheid te bieden aan de leden, 
zoals bijvoorbeeld bij de jeugd met de SCA. 

• Om bij te dragen aan een vitale lokale omgeving door meer mensen te laten sporten. 

➔ Met 11 stemmen voor de tweede stelling (en 4 voor beide andere stellingen) zouden we ons 
vooral op het eigen clubbelang versterken moeten richten, maar zijn andere iniYaYeven ook 
relevant 

� Welke stelling spreekt je het meest aan? 

• Wij zijn toegankelijk voor iedereen, inclusief mensen met een beperking, maar richten ons 
niet op specifieke doelgroepen. 

• BCV profileert zich acYef voor mensen met een beperking. 

➔ Iedereen kan zich in de eerste stelling vinden. 

8 Feedback 

De aanwezige leden doen geen uitspraak over welke sheet het beste was of welk bestuurslid het 
beste verhaal hee\ verteld, maar de vrijwilligersposter van Rosa was toch wel erg creaYef en de 
sheets over de organisaYe zaten toch wel erg goed in elkaar. Tot slot wordt de algemene interesse 
voor het ALFeest concept nog gepeild. 

� Volgend jaar wil ik  

• Weer een ALF, want het was echt een feestje. 
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• Mijn ALV terug, met koffie en een koekje en binnen 3 weken de notulen. 

➔ Winny wil graag zijn ALV terug, maar voor de rest was het ALFeest concept goed bevallen. 
Hoera! 
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