
Notulen (D)ALV 09-06-2021 
 

Afwezig met bericht: Anita van der Zeeuw, Peer van Etten, Albert van Ruyven 

Aanwezig 

Bestuur: Gert Scholtes, Amandine Brandsma, Paul Mezenberg, Job Dullaart, Matti Kabos 

(notulist) 

Deelnemers: Justin Cromberge, Helma Klompenhouwer, Lydeke van Os, Patricia van der 

Bijl, Paul Nieuwenhuizen, Sanne van ’t Slot, Winny Severien 

1. Opening 
Gert opent de vergadering om 20:00. Er worden geen items toegevoegd aan de agenda. De 

KCC heeft als ingekomen stuk het verslag van de kascontrole over 2020 ingediend. Dit wordt 

behandeld bij agendapunt 4. 

2. Notulen vorige vergadering 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de vorige vergadering (14-10-2020), de notulen 

zijn daarmee vastgesteld. 

3. Het financiële plaatje over 2020 
Paul Mezenberg geeft een toelichting op de financiën in het gekke afgelopen jaar. We hebben 

veel subsidie ontvangen en daarnaast ook minder kosten gemaakt. Uiteindelijk valt het kleine 

negatieve resultaat daardoor erg mee. Het bestuur stelt voor om dit ten laste te brengen van de 

algemene reserve. De ALV is hiermee akkoord. 

4. Verslag KCC 
Het verslag van Albert van Ruyven en Peer van Etten wordt op het scherm getoond en 

toegelicht door Paul Mezenberg. De KCC heeft enkele aandachtspunten geformuleerd en 

aanbevelingen gedaan voor het lopende / volgende jaar. Het bestuur zal deze punten 

oppakken. Daarnaast adviseert de KCC de ALV om decharge te verlenen voor de financiële 

verantwoording. De ALV stemt hier mee in.  

Peer van Etten treedt af en Paul Nieuwenhuizen treedt toe tot de KCC. De ALV stemt hiermee 

in. 

5. Begroting 2021 en 2022 en voorstel compensatie in contributie 
Paul Mezenberg geeft een toelichting op de begroting van 2021 en 2022. In de begroting van 

volgend jaar wordt weer van een normaal jaar uitgegaan. De zaalhuur is in 2021 laag begroot 

in verband met de verwachte compensatie hiervoor. In de bijgestelde begroting is een 

compensatie op de contributie opgenomen (40%) en een kostenpost voor het 12 banen plan 

(agenda punt 7). De ALV wordt om toestemming gevraagd om de voorgestelde compensatie 

toe te passen en in 2022 weer de reguliere contributie tarieven te hanteren en is hier mee 

akkoord. 



6. Verkiezing bestuur 
Paul en Amandine treden af en zijn herkiesbaar. De ALV is akkoord met hun herbenoeming. 

Rosa treedt af en is niet herkiesbaar en wordt bedankt voor haar inzet voor de club. Helma 

neemt voorlopig haar PR taken over en het bestuur is ook hier dankbaar voor.  

Job heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid JC en wordt door de ALV benoemd. 

Voor de TC taken bestaat nog steeds een vacature, daarnaast is er nu ook een vacature voor 

bestuurslid PR.  

Naast het bestuur leveren een hoop andere leden nog hand -en spandiensten, zoals Winny, 

Sandra, Lina, de KCC (Albert en Peer) en alle andere vrijwilligers die zich inzetten voor de 

club. Ook zij worden hiervoor bedankt. 

7. Plan 12 banen 
Gert geeft een toelichting op het nieuwe plan om 12 banen op te nemen in de sporthal in 

plaats van 9. De oppervlakte in de sporthal is hier voldoende voor. In februari heeft het 

bestuur met hulp van enkele leden een deel van deze nieuwe indeling getest. Daarnaast wordt 

de bedachte tussenruimte van 60 cm ook in andere sporthallen toegepast. Het bestuur is 

hiermee voldoende overtuigd van de haalbaarheid. De gemeente en Sportfondsen zijn bereid 

om mee te werken aan het plan. De gemeente is tevens bereid om hier aan mee te betalen. 

Patricia geeft aan dat er ook een nieuwe set met netten bij moet komen, wat door Gert wordt 

bevestigd. 

Sanne geeft aan dat de situatie in Delft vergelijkbaar is, met twee sets met banen (bij ongeveer 

gelijke kleur vloer). Mogelijk kan daar inspiratie aan worden ontleend. 

Voor het inhangbord moet ook nog een passende oplossing worden gezocht. 

De ALV stemt in met het plan, het bestuur kan verder met de implementatie hiervan. 

8. Verenigingsprofessional 
Gert geeft een toelichting op het plan om samen met VoLeVo, Cobra Nova en Orbiton door 

middel van een verenigingsprofessional de organisaties van de zaalsportverenigingen te 

versterken. 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. Er is geld voor beschikbaar gesteld vanuit het lokaal sportakkoord. De vier 

verenigingen hebben een aanvraag voor 10.000 euro ingediend, die is goedgekeurd.  

Sanne geeft als advies mee dat ook moet worden gekeken naar wanneer zo’n 

verenigingsprofessional een vast contract moet krijgen, zodat we niet ongemerkt een 

verplichting aangaan die in onverwachte kosten resulteert.  

De huidige inventarisatie van onderwerpen voor de verenigingsprofessional wordt getoond en 

er worden meer voorbeelden gegeven van de initiatieven. 

  



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). Paul 

Mezenberg geeft een toelichting op deze ‘Ferrari wet’, die tracht misbruik door bestuursleden 

te voorkomen. 

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.  

Dit onderwerp zal in de ALV van volgend jaar verder worden behandeld. 

10. Interesse AirBadminton 
Matti geeft een toelichting op de aangeschafte materialen voor AirBadminton en de ideeën 

van badminton Nederland om velden te gebruiken bij het Beach Stadium in Scheveningen. In 

de zomermaanden zullen bij geschikte weersomstandigheden AirBadminton activiteiten 

worden georganiseerd, bijvoorbeeld op de vrijdagen vanaf wanneer we geen zaal meer 

beschikbaar hebben. 

11. Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

12. Afronding 
Gert bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21:05. 


