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Van de voorzitter! 
 

Het voelt gek om alweer een ‘van de voorzitter’ te schrijven voorafgaand aan de ALV 2021. In mijn 

beleving is de ALV 2020 pas net geweest en helaas hebben we ook nog geen shuttle kunnen slaan in 

2021. Dit neemt niet weg dat het bestuur natuurlijk wel door draait om de vereniging zo goed 

mogelijk door de coronacrisis te helpen. Met alle financiële regelingen, subsidies, compensaties en 

overheidssteun is er genoeg uitzoekwerk op de achtergrond. Ook de onlangs aangenomen wet WBTR 

vraagt de nodige inspanningen. Daarover op de ALV ongetwijfeld meer.  

Gelukkig is de jeugd al geruime tijd buiten aan het trainen onder leiding van Rutger en Casper. En zijn 

de voorbereidingen voor het jeugdkamp in september ook opgestart. Het is fijn om alvast vooruit te 

kunnen kijken naar leuke zaken die gaan komen.  

Op de achtergrond hebben we momenteel ook twee projecten lopen die BCV in de toekomst kunnen 

versterken. We zijn bezig met een haalbaarheidsonderzoek om het aantal banen van 9 naar 12 uit te 

breiden. In theorie is het mogelijk om op dezelfde oppervlakte 3 banen extra neer te leggen. De 

gemeente steunt ons hierin en wil ook een financiële bijdrage leveren. Voor het andere gedeelte 

moeten we met de club op zoek naar de middelen. Ook hierover op de ALV meer.  

Het andere project dat loopt is met drie andere zaalsportverenigingen in Leidschendam-Voorburg. Te 

weten volleybalvereniging VoLeVo, Cobra Nova Basketbal en Badmintonclub Orbiton. Gezamenlijk is 

er een plan ingediend om door middel van een verenigingsprofessional de organisaties van de 

zaalsportverenigingen te versterken en ons te helpen op plekken waar we nu tekortkomen. Vanuit 

het Sportakkoord Leidschendam-Voorburg is er een subsidie van €10.000 beschikbaar gesteld om 

hier handen en voeten aan te gaan geven. Momenteel wordt er bepaald op welke punten er 

organisatorisch raakvlakken zijn tussen de vier verenigingen en wordt er gezocht naar iemand die 

deze functie kan gaan invullen.  

Kortom veelbelovende ontwikkelingen die BCV ook na deze coronacrisis de mooie en sterke 

vereniging, ondertussen al 53 jaar, kunnen laten zijn!  

Ik hoop jullie binnenkort allemaal weer in de zaal te mogen begroeten! Ik kijk ernaar uit om weer 

heerlijk tegen een shuttle te kunnen meppen en af te sluiten met een drankje en een bitterbal in de 

kantine! 

Of dit voor of na de digitale ALV is weet ik bij het schrijven van dit stukje nog niet. Hopelijk ervoor, 

maar anders zie ik jullie graag op beeld tijdens de ALV. 

 

Met hartelijke groet, 

Gert Scholtes 

Voorzitter Badmintonclub Voorburg 
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Agenda 
Woensdag 9 juni 2021 – 20:00 

MS Teams – Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

 

1. Welkom! 
Mededelingen en vaststellen agenda. 

 

2. Notulen vorige vergadering 
Het bespreken van de notulen van de vorige ALV va 14-10-2020 (opgenomen in de stukken). 

 

3. Het financiële plaatje over 2020 
Toelichting op de resultaten van 2020 zoals vermeld in het financiële jaarverslag (opgenomen in de 

stukken). 

 

4. Verslag KCC 
• Bevindingen van de kascontrolecommissie. 

• Het bestuur vraagt decharge op het financiële beheer 2020 door goedkeuring van het jaarverslag 

(de staat van baten en lasten en de balans).  

• Benoeming nieuw lid KCC. 

 

5. Begroting 2021 en 2022 en voorstel compensatie in contributie 
Toelichting op de voorgestelde begroting, zoals vermeld in het financiële jaarverslag (opgenomen in 

de stukken) en verzoek om goedkeuring van het opgenomen voorstel voor compensatie van de 

contributie in 2021 en het vaststellen van de contributie in 2022. 

 

6. Verkiezing bestuur 

• De driejarige bestuurstermijnen van Paul Mezenberg en Amandine Brandsma lopen dit jaar af. Zij 

zijn herkiesbaar voor een nieuwe bestuurstermijn van 3 jaar.  

• Rosa de Reus heeft vanaf het tweede kwartaal van 2021 haar bestuurstaak neergelegd. Helma 

Klompenhouwer heeft de PR-taken van Rosa overgenomen, maar zal geen plaats nemen in het 

bestuur. 

• Job Dullaart stelt zich verkiesbaar als kandidaat voor bestuurslid JC. Hiervoor resteert nog 2 jaar 

van de bestuurstermijn, na het vertrek van Harold de Wit vorig jaar. 

• Er staan vacatures open voor bestuursfuncties TC en PR. Kandidaten hiervoor kunnen zich voor 

de vergadering melden bij het bestuur via info@badmintonvoorburg.nl. 

 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFkZmQ5MzYtZDNlZi00NzVhLWJhZWQtZDcyNTllOGRlNTY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ae48b41-0137-4599-8661-fc641fe77bea%22%2c%22Oid%22%3a%2247f46ca1-a740-49f1-bd86-a8bd7b9bcd8a%22%7d
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7. Plan 12 banen 
Toelichting op en verzoek om goedkeuring van het plan van het bestuur om het aantal banen in de 

zaal in Forum Kwadraat uit te breiden van 9 naar 12, zoals ook te lezen in het voorwoord van de 

voorzitter. 

 
 

8. Verenigingsprofessional 
Het plan om samen met VoLeVo, Cobra Nova en Orbiton door middel van een 

verenigingsprofessional de organisaties van de zaalsportverenigingen te versterken en ons te helpen 

op plekken waar we nu tekortkomen. Momenteel wordt er bepaald op welke punten er 

organisatorisch raakvlakken zijn tussen de vier verenigingen en wordt er gezocht naar iemand die 

deze functie kan gaan invullen. BCV denkt hierbij aan vrijwilligersmanagement, automatisering van 

financiën en ledenadministratie, analyse van financiën, stageplekken, Ledenwerving en binding, 

MVV, contacten met maatschappelijke organisaties, sponsoring en subsidies. Naast de subsidie 

vanuit het Sportakkoord Leidschendam-Voorburg overweegt het bestuur om hier ook vanuit de club 

in te investeren, zodat de verenigingsprofessional meer kan worden ingezet voor de doelen van BCV. 

9. Aankondiging WBTR 
Per 1 juli 2021 zal de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking treden. Op de 

volgende ALV zal het bestuur een voorstel doen om de statuten van BCV aan te passen, wat 

noodzakelijk is volgens deze wet (maar niet voor de ingangsdatum). Daarnaast stelt het bestuur voor 

om bij standaard modelstatuten aan te sluiten (o.a. omdat dit voordeliger is). De statuten moeten 

een bepaling gaan bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het geval van ontstentenis of belet 

van alle bestuurders (en/of toezichthouders). Dus bepaald moet zijn wie er beslissingen mogen 

nemen als niemand van het bestuur dat meer kan of mag. Hiervoor kan bijvoorbeeld naast de 

kascommissie een continuïteitscommissie worden ingesteld.  

https://www.badminton.nl/nieuws/informatie-wbtr
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De wetswijziging houdt ook in dat in geval van faillissement van een rechtspersoon iedere bestuurder 

tegenover de boedel hoofdelijk aansprakelijk is voor het tekort, indien het bestuur zijn taak kennelijk 

onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. 

 

10. Interesse AirBadminton 
• Interessepeiling voor het spelen van AirBadminton. BCV heeft recent de materialen aangeschaft 

om hier twee velden voor op te kunnen zetten op een daarvoor geschikte locatie. Het bestuur 

overweegt om hier een activiteit voor te organiseren die past binnen de coronamaatregelen. Een 

eerste test met de nieuwe rode Air shuttle 2.0 wees uit dat deze al weer wat minder 

windgevoelig is dan zijn paarse voorganger. 

 
• Daarnaast heeft Badminton Nederland begin van dit jaar verenigingen in de buurt gevraagd of zij 

interesse zouden hebben om bij het Beach Stadium in Scheveningen op vaste banen 

AirBadminton te spelen (afgeschermd van de wind). Dit heeft nog niet in een concreet voorstel 

geresulteerd, maar wij zijn alvast benieuwd of onze leden interesse hebben. 

 

11. Rondvraag 
Rondvraag onder de aanwezigen. 

 

12. Afronding 
Sluiting van de vergadering. 

  

https://www.airbadminton.nl/
https://www.beachstadium.com/nl/
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Notulen (D)ALFeest 14-10-2020 
 

Afwezig met bericht: Albert van Ruijven, Anita van der Zeeuw, Peer van Etten, Gea Smit, Sanne van ’t 

Slot 

Aanwezig 

Bestuur: Gert Scholtes, Rosa de Reus, Harold de Wit, Amandine Brandsma, Paul Mezenberg, Matti 

Kabos (notulist) 

Deelnemers: Paul Nieuwenhuizen, Jeramy van Menxel, Rebecca Holstein, Thierry Kabos, Winny 

Severien, Martijn Bronsveld, Lydeke van Os, Marcellino van der Meer, Patricia van der Bijl, Martin 

van Rijn, Gonnie Naber, Helma Klompenhouwer, Job Dullaart, Bart Visser (later aangesloten) 

Opening 
Gert opent de vergadering om 19:45 en geeft een toelichting op de coronatijd. De spelregels van de 

vergadering worden toegelicht. Er worden geen items toegevoegd aan de agenda. 

Er zijn geen ingekomen stukken voor de vergadering. 

Notulen vorige vergadering 
Gert laat de notulen van de vorige ALFeest in 2019 zien, er zijn geen vragen of opmerkingen over. De 

notulen zijn daarmee vastgesteld. 

BCV en Corona 
Toelichting is gegeven bij de opening van de vergadering. 

Financiën 
Gert laat de financiële stukken zien en Paul Mezenberg geeft een toelichting op het jaarverslag.  

Het resultaat in 2019 was positief, door een aantal oorzaken, waaronder het open toernooi en 

minder trainingskosten. 

Verslag KCC 
Paul Nieuwenhuizen rapporteert wat de KCC heeft gedaan in 2019. Ze hebben naar de administratie 

gekeken en hebben o.a. geconcludeerd dat er beter met incasso’s  wordt omgegaan, waardoor 

minder achterstanden zijn. Het advies is om wel twee keer een controle te doen gedurende het jaar, 

voor de volgende KCC. Het advies is om het bestuur decharge te verlenen voor het financiële beleid. 

Lydeke vraagt nog een toelichting op de clubshirts. Paul Mezenberg geeft een korte toelichting. De 

shirts kosten 20 euro per stuk, maar de inkoopprijs is 25 a 30 euro. Een groot deel daarvan wordt 

door Wolfsbergen Van Haarlem gesponsord. Ook Badmintonplanet doet mee met sponsoring. In 

tegenstelling tot de vorige serie van clubshirts kunnen shirts nu los worden bijbesteld. 

Paul Nieuwenhuizen verlaat de KCC, Peer van Etten blijft aan. Albert van Ruijven heeft zich 

aangemeld voor de nieuwe KCC. De ALV heeft hier geen bezwaren tegen en er zijn geen andere 

kandidaten. 
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Begroting 2020 en 2021 
De conceptbegroting van vorig jaar is geactualiseerd, zonder positief of negatief resultaat. De 

coronacrisis kan hier echter nog wel effect op hebben. Het ziet er echter naar uit dat we het jaar 

neutraal gaan afsluiten. In 2021 zijn de inschattingen voorzichtig, waardoor we op een klein verlies 

verwachten uit te komen. Hier komt het contributievoorstel voor 2021 uit voort, waarbij de kosten 

gelijk blijven. De enige bijzonderheid is dat de trainingsbijdrage voor de selectie omlaag is gegaan, 

vanwege de training die op vrijdag is vervallen. Het verzoek aan de ALV is om de contributie voor 

2021 te accorderen. Er zijn geen vragen of opmerkingen en daarmee is het contributievoorstel 

goedgekeurd. 

Samenstelling bestuur 
Matti treedt af en is herkiesbaar. De ALV is akkoord met zijn herbenoeming. 

Harold treedt af, hoewel geen officieel lid van het bestuur, maar is niet herkiesbaar. Er vinden ook 

een hoop veranderingen plaats in de JC. Job, Lina, Hugo, Tinka en Tim gaan door met de JC, maar de 

overige leden vertrekken. Het bestuur zal met de JC afstemmen over hun vertegenwoordiging. 

Voor de TC taken bestaat nog steeds een vacature. Een hoop van de taken worden door Gert vervuld, 

dus de dringende oproep aan de leden is om mee te denken hoe de diverse taken binnen dit pakket 

kunnen worden opgepakt. Het is ook mogelijk om één van de taken op te pakken. 

Rondvraag 
Jeramy vraagt wanneer het bestuur een mededeling verwacht te doen om de leden te informeren 

over het spelen komende vrijdag en de rest van de speelavonden gedurende de gedeeltelijke 

lockdown. Het bestuur verwacht hier morgen informatie over te verstrekken met een nieuwsbrief. 

Bart geeft in reactie hierop aan dat er in de zaal voor wat betreft de coronamaatregelen nog wel wat 

te winnen valt in beleid, looproutes, etc. De verantwoordelijkheid zou ook niet volledig bij de 

zaalwacht of coronaverantwoordelijke moeten liggen. 

Patricia stelt voor om het digitale inhangsysteem nog een kans te geven. 

Bart vraagt of we nog van plan zijn om leden tegemoet te komen voor het missen van speelavonden. 

Gert geeft aan dat we de zaalhuur vergoed hebben gekregen en daarom heeft de club de leden 20 

euro korting kunnen geven op de contributie. 

Lydeke vraagt naar de stand van zaken van het lekkende dak. Gert licht toe dat er drie partijen zijn 

betrokken bij dit probleem. NVGM is verantwoordelijk voor het dak, maar voelt zich nog niet 

geroepen om er iets aan te doen. BCV meldt bij de gemeente en draagt daarmee bij aan 

dossieropbouw om af te kunnen dwingen dat er actie wordt ondernomen. De gemeente kan niet zelf 

de reparatie laten uitvoeren en de kosten declareren. Paul Mezenberg voegt toe dat het ook nuttig is 

om bewijs te verzamelen om eventueel geld terug te claimen voor de zaalhuur. 

Afronding 
Gert bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 20:25. 
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Jaarverslag secretariaat 2020 
 

Ledenbestand 
Het aantal leden gedurende 2020 is te zien in onderstaande tabel. In 2020 waren er 46 opzegging (27 

SR, 19 JR), waardoor het aantal junioren uiteindelijk ongeveer gelijk bleef en het aantal senioren licht 

is gedaald. Ook in 2021 verwacht het bestuur enige terugval in ledenaantal als gevolg van de corona 

crisis. Echter denken wij dat dit snel genoeg weer aan zal trekken zodra we weer normaal kunnen 

spelen. 

Datum SR JR Totaal 

1-1-2020 120 70 190 

1-4-2020 127 73 200 

1-7-2020 127 74 201 

1-10-2020 137 82 219 

31-12-2020 139 90 229 
Tabel 1 Ledenaantallen 2020 

 

Samenstelling van het bestuur 
De ALV heeft in oktober 2020 Matti Kabos herbenoemd als secretaris. De vacature voor een 

bestuurslid, tevens voorzitter TC kon niet worden ingevuld omdat er geen kandidaten waren. Dit 

geldt officieel ook voor de voorzitter JC. Harold de Wit heeft zijn bestuurstaak neergelegd, maar de 

rol nog vervuld tot eind 2020. Ondertussen geeft Job Dullaart als voorzitter van de JC al informeel 

invulling aan deze rol. De samenstelling van het bestuur was in 2020 als volgt: 

Gert Scholtes               voorzitter  

Paul Mezenberg           penningmeester, vicevoorzitter 

Matti Kabos           secretaris 

Rosa de Reus         lid, PRcie 

Amandine Brandsma    lid, AC 

Harold de Wit  JC 

De driejarige bestuurstermijnen van Paul Mezenberg en Amandine Brandsma lopen dit jaar af. 

Daarnaast heeft Rosa de Reus vanaf het tweede kwartaal van 2021 haar bestuurstaak neergelegd. 

Helma Klompenhouwer heeft zich aangeboden om de PR-taken van Rosa over te nemen, maar zal 

geen plaats nemen in het bestuur. 
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Gemeente en accommodatie 
Op het gebied van de accommodatie valt te melden dat we in 2020 helaas perioden niet hebben 

kunnen spelen door de coronamaatregelen. Als compensatie voor de gemiste speeldagen in het 

voorjaar hebben we ook in de zomer de zaal gehuurd. Daarmee bleef het aantal speeldagen nog 

redelijk op peil vergeleken met een normaal jaar. Voor een periode hebben we echter wel maar met 

een beperkt aantal spelers tegelijk kunnen spelen en konden er een tijd lang alleen singles gespeeld 

worden. Diverse subsidies en andere compensatiemaatregelen voor 2020 kwamen laat op gang, 

maar ondertussen is het redelijk zeker dat we voor gemiste speeltijd zullen worden gecompenseerd. 

De samenwerking met de gemeente en Sportfondsen verloopt vooralsnog goed op dit gebied.  

Matti Kabos 

secretaris BCV 
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Financieel Jaarverslag 2020 
 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten 
De resultaten van 2020 zijn sterk bepaald door Covid-19. Diverse inkomsten zijn geheel of 
gedeeltelijk weggevallen. Omdat de kosten deels doorlopen zou er zonder steun van de gemeente 
een fors negatief resultaat zijn behaald. Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste posten. 
 

De baten zijn fors lager en worden gecompenseerd door subsidie 
De leden zijn deels gecompenseerd voor de beperkte speelmogelijkheden door een korting op de 
contributie.  
Trainingen en competities zijn snel na aanvang gestopt en daarom zijn geen bijdragen geïnd.  
Het jeugdkamp is in 2020 geannuleerd.  
Er zijn door de gemeenten subsidies gegeven voor maatschappelijk verantwoord verenigen en m.n. 
ter compensatie van zaalhuur maart t/m mei. 
 

De lasten zijn fors lager dan begroot 
De zaalhuur is door zomerbadminton hoger dan begroot.  
Er zijn minder kosten gemaakt voor met name de bondsbijdrage competitie, begeleiding senioren, 
het open toernooi en het jeugdkamp.  
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Decharge 
Het bestuur vraagt decharge op het financiële beheer 2020 door goedkeuring van het jaarverslag (de 
staat van baten en lasten en de balans). De kascommissie adviseert hierover. 
 

Toelichting op de balans 

Balans – activa 

De post debiteuren is naar nul gedaald. De voorraad shuttles is gestegen. 

 

Balans – passiva 

De zaalhuur december staat als nog te betalen op de balans. De exploitant beraadt zich nog op 

kwijtschelding.  

We voldoen ruim aan de vuistregel voor gezonde financiën, door een reserve van minstens 50% van 

de vaste uitgaven aan te houden. De algemene reserve is voldoende om enkele tegenvallende jaren 

goed door te komen. 

 

 
 

Resultaat  

Het bestuur stelt voor om het negatieve resultaat ten laste van de algemene reserve te brengen. 
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Samenstelling ledenbestand per 2020 en historisch 
Het ledenbestand was eind 2020 weer hoog, net als de laatste jaren, maar met diverse opzeggingen 

en het doorschuiven naar de senioren van jeugd die 18 geworden is, is de stand begin 2021 iets lager 

dan de afgelopen 2 jaar.  

 

 
 

Toelichting op de begroting 2021 en 2022 
De conceptbegroting 2021 is herijkt en de conceptbegroting voor 2022 is gemaakt. De begrotingen 
zijn gebaseerd op realisatie- en ervaringscijfers, bekende wijzigingen en inschattingen voor 
onbekende zaken.  
BCV stelt de contributie een jaar vooruit vast. Inspelen op ontwikkelingen met wijzigingen in de 
tarieven gaat daarom op wat langere termijn. 
 
De financiële uitgangspunten van BCV zijn: 
 

• Alle leden worden aangemeld bij de bond Badminton Nederland. 

• De contributiestructuur is gebaseerd op vaste kosten in de algemene contributie en variabele 
kosten grotendeels in de overige bijdragen.  

• Wij stimuleren jeugd, trainen en competitiespelen. 

• We zijn concurrerend in de regio. 

• Het gewenste ledenaantal om onze faciliteiten te bekostigen is circa 200, waarvan circa 60% 
senioren (circa 120) en 40% junioren (circa 80). 

• Balans in uitgaven en inkomsten op langere termijn, met optimaal gebruik van de faciliteiten. 

• Inkomsten worden ook gezocht in andere bronnen dan contributies, zoals sponsoring/subsidie. 

• We begroten voorzichtig, zonder onzekere subsidies en sponsoring.  

• Eenvoudige en controleerbare administratieve procedures. 

• Voor nieuwe leden is automatische incasso verplicht, voor bestaande leden gewenst.  

• Trainers werken bij BCV onder “overeenkomst van opdracht” om fiscale risico’s te beheersen. 
 
De begroting 2021 wordt sterk bepaald door Covid-19.  
K11 De zaalhuur loopt door, maar wordt sterk beperkt door kwijtschelding in het kader van de 
Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccomodaties, TVS (ook deels nog over 2020).  
K12 Badminton Nederland heeft de contributiestructuur gewijzigd. Vanaf 2021 zijn de ledenbijdragen 
ruim 25% hoger. Die kostenverhoging wordt (deels) gecompenseerd door lagere competitiebijdragen 
voor recreanten en met name voor jeugdteams. 
K12 De bondscontributie kent een compensatie voor niet-gespeelde competitie 2020/2021.  
K23 Het open toernooi is geannuleerd.  
K22/42 De begeleiding is beperkt doordat die pas in de loop van 2021 weer opstart. 
K81 We nemen een kostenpost op voor de aanpassing van de accommodatie, waarmee de 
duurzaamheid van de club wordt verbeterd. 
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B21/41 De competitiebijdragen zijn begroot zonder voorjaarscompetitie maar een “normaal” najaar 
(met drie jeugdteams).  
B22 De trainingsbijdrage gaat uit van verrekening van circa 1/3 gemiste trainingen 2019/2020.  
B42 De juniorenselectie is reeds gecompenseerd, maar zal weer worden gecompenseerd voor 
gemiste trainingen 2020/2021.  
B51 Er wordt subsidie ontvangen voor het vervallen van het open toernooi in 2020 en 2021 van de 
gemeenten en voor het laatste kwartaal 2020 een subsidie als Tegemoetkoming Vaste Lasten. 
 
B11/31 Ondanks de gekke tijden met Corona en een lockdown zijn we allen lid van de vereniging en 
daarmee contributieplichtig. We hopen dat we snel weer op een veilige manier de zaal in kunnen om 
te sporten en elkaar te zien. Het compensatievoorstel voor de ledenvergadering voor de 
speelbeperkingen in 2020 en 2021 is 40% van de jaarcontributie 2021. Omdat de eerste termijn van 
60% reeds is geïnd vervalt de tweede termijn van 40% volledig (instromende leden betalen regulier). 
Een deel van de verwachtte compensatie van zaalhuur wenden wij aan voor de investering in 
duurzaamheid en speelmogelijkheden. 
 

Contributievoorstel 2022 
Het bestuur stelt voor om de contributies in 2022 vooralsnog gelijk te houden. 
 

 


