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Van de voorzitter! 
 

Badminton Club Voorburg bestaat dit jaar 54 jaar! Weinig verenigingen doen ons dat na. Dat is iets 

waar ik al jaren trots op ben. Ondanks deze gekke periode, die we hopelijk nu definitief achter ons 

kunnen laten, heb ik het gevoel dat we nog steeds springlevend zijn! De projecten die we in 2020 en 

2021 zijn opgestart draaien op volle toeren. Onze verenigingsprofessional Thijs is op de achtergrond 

hard bezig met een aantal initiatieven. Het 11e lustrum komt eraan in 2023 en bovendien liggen er 

12 banen in de sporthal! Het wachten is nog even op de benodigde materialen, maar zodra die er zijn 

gaan we een knallende opening organiseren.  

De Algemene Vergadering 2022 staat voor de deur. Sinds dit jaar is het woord ‘Leden’ weggevallen. 

Vanwege de wet WBTR ligt er een statutenwijziging ter voorstel aan de Algemene Vergadering om dit 

goed te keuren. Hierover laten in deze stukken meer.  

Met een onderbreking van een paar weken en het bijbehorende uitstel zijn toch alle 

competitiewedstrijden in het seizoen 2021-2022 gespeeld. Helaas pakte deze onderbreking voor 

team 1 niet goed uit. Na hun historische promotie (voor het eerst in 25 jaar in de 3e divisie) is het 

team meteen weer gedegradeerd. Al waren er helaas wel noodgrepen van andere clubs voor nodig 

om dit te laten gebeuren. De andere teams hebben allemaal stuk voor stuk zeer verdienstelijke 

meegedaan in de competitie.  

Blij ben ik ook om te noemen dat we met Rutger Hendriks, Casper van Laar en Hans van Ham een 

kundig en zeer enthousiast trainerscorps hebben staan. De jeugdleden lopen met de mannen weg en 

ook bij de senioren wordt er behoorlijk veel zweet op de baan achtergelaten. Lijkt het je ook leuk om 

deel te nemen aan de training? Twijfel dan niet en geef je op voor de leerzame trainingen op 

maandag- of vrijdagavond. Opgeven kan via de link die in de nieuwsbrief te vinden is.  

Voor het draaien van deze vereniging kunnen we gelukkig al jaren terugvallen op een trouwe groep 

vrijwilligers. Ook in de laatste twee jaar is het ons gelukt om BCV te laten draaien. Om ook in de 

toekomst deze mooie vereniging te kunnen zijn, zijn we voor een aantal plekken wel op zoek naar 

nieuwe vrijwilligers! Wil je weten wat de taken inhouden dan kan je altijd een van de bestuursleden 

aanschieten. Zo zoeken we momenteel mensen ter ondersteuning voor de lustrumcommissie, 

technische commissie en jeugdcommissie. 

De komende jaren zullen vooral in het teken staan van het stabiel houden van de vereniging en waar 

mogelijk groeien. Financieel moeten we de komende periode goed in de gaten houden, omdat we de 

afgelopen tijd behoorlijk wat leden verloren zijn en de kosten (zoals overal) stijgen. Daarover later in 

de AV extra toelichting van de penningmeester.  

Tot snel in de sporthal! Schiet mij gerust aan als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt. En we 

kunnen natuurlijk ook altijd gezellig wat drinken in de bar! 

Met sportieve groet, 

Gert Scholtes 

Voorzitter Badminton Club Voorburg  
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Agenda 
Woensdag 20 april 2022 – 19:30 

MS Teams – Click here to join the meeting 

1. Welkom! 
Mededelingen en vaststellen agenda. 

2. Notulen vorige vergadering 
Het bespreken van de notulen van de vorige ALV van 09-06-2021 (opgenomen in de stukken). 

3. Het financiële plaatje over 2021 
Toelichting op de resultaten van 2021 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 2021 door goedkeuring van het jaarverslag 

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

• Benoeming nieuw lid KCC. 

5. Begroting 2022 en 2023 
Toelichting op de voorgestelde begroting, zoals vermeld in het financiële jaarverslag (opgenomen in 

de stukken) en verzoek om goedkeuring voor de contributie in 2023. 

6. Verkiezing bestuur 
• De driejarige bestuurstermijn van Gert loopt dit jaar af. Hij is herkiesbaar voor een nieuwe 

bestuurstermijn van 3 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. 

9. WBTR – voorstel wijziging statuten 
Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. De 

wetswijziging houdt o.a. 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. 

Om aan deze wet te voldoen is een wijziging van de statuten noodzakelijk. Hiervoor heeft het 

bestuur een concept uitgewerkt (opgenomen in de stukken).  

11. Rondvraag 
Rondvraag onder de aanwezigen. 

12. Afronding 
Sluiting van de vergadering. 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVjZDM1ZTUtYTIwMC00YWMyLWI4NmItMDFhMDI1ZGM1YzM0%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
https://www.badminton.nl/nieuws/informatie-wbtr
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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. 
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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. 
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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. 
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Jaarverslag secretariaat 2021 
 

Ledenbestand 
Het aantal leden is gedurende 2021 gedaald, hoogstwaarschijnlijk ten gevolge van alle 

coronamaatregelen. Het aantal junioren is uiteindelijk ongeveer gelijk gebleven, maar bij de senioren 

is het aantal met ongeveer 15 gedaald. Dit heeft ook een negatieve impact op de begroting. Het 

bestuur verwacht echter dat het ledenaantal in 2022 weer bij zal trekken nu er weer normaal 

gespeeld kan worden. Ook zetten wij in op werving van nieuwe leden, o.a. door inzet van de 

verenigingsprofessional. 

Samenstelling van het bestuur 
De ALV heeft in juni 2021 Paul Mezenberg en Amandine Brandsma herbenoemd als respectievelijk 

penningmeester en algemeen bestuurslid, voorzitter AC. Job Dullaart is benoemd tot algemeen 

bestuurslid, voorzitter JC. De vacature voor een bestuurslid, voorzitter TC kon niet worden ingevuld 

omdat er geen kandidaten waren. Helma Klompenhouwer voert momenteel de PR-taken uit in 

samenwerking met het bestuur, maar neemt zelf niet plaats in het bestuur. De samenstelling van het 

bestuur was in 2021 als volgt: 

Gert Scholtes               voorzitter  

Paul Mezenberg           penningmeester, vicevoorzitter 

Matti Kabos           secretaris 

Amandine Brandsma    lid, AC 

Job Dullaart  JC 

De driejarige bestuurstermijn van Gert loopt dit jaar af.  

Gemeente en accommodatie 
Op het gebied van de accommodatie valt te melden dat we in 2021 helaas wederom 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. Verder is het bestuur bezig geweest met 

de uitvoering van het 12 banen plan. Hiervoor zijn in de eerste week van 2022 de nieuwe lijnen 

aangebracht en we wachten op het moment van schrijven nog op het materiaal (netten en palen) om 

er gebruik van te kunnen gaan maken. De samenwerking met de gemeente en Sportfondsen verloopt 

goed. We merken wel dat het lastig om met Sportfondsen tot logische financiële afspraken over de 

zaalhuur te komen, met alle verschillende financiële compensaties die van toepassing zijn. 

Matti Kabos 

secretaris BCV 
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Financieel Jaarverslag 2021 
 

Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
De resultaten van 2021 zijn weer sterk bepaald door Covid-19. Met lagere inkomsten en uitgaven 
is al rekening gehouden in de begroting, maar door extra meevallers op baten en lasten komt het 
resultaat uit op ruim €11.000,-. Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste posten. 
 
 

De baten zijn hoger, met name door subsidie 
 
Het aantal leden en de deelname aan training en competitie is iets hoger dan begroot. Leden zijn 
conform begroting deels gecompenseerd voor de beperkte speelmogelijkheden. Jeugd is alsnog 
gecompenseerd voor de training in 2020. Het open toernooi en het jeugdkamp zijn in 2021 helaas 
geannuleerd. Naast subsidies van de rijksoverheid voor Covid-19 maatregelen is door de gemeente 

subsidie gegeven voor maatschappelijk verantwoord verenigen. 
 

De lasten zijn fors lager dan begroot 
 
De zaalhuur is door kwijtschelding wegens zaalsluiting, mede voor 2020, lager dan begroot. Er zijn 
minder kosten gemaakt voor de bondsbijdrage competitie en begeleiding senioren. De training voor 
jeugd heeft veelal doorgang gevonden, met een tweede trainer. Het geannuleerde jeugdkamp kent 

annuleringskosten en kosten voor de vervangende barbecue-activiteit. De commissies hebben door 
beperkte mogelijkheden voor activiteiten weinig uitgegeven. De onder “Diverse kosten” verwachtte 
aanpassing van de accommodatie, waarmee de club duurzamer wordt, betreft kosten die wegens 
vertraging niet in 2021 maar in 2022 vallen. 
 

 
 

Decharge 
Het bestuur vraagt decharge op het financiële beheer 2021 door goedkeuring van het jaarverslag 
(de staat van baten en lasten en de balans). De kascommissie adviseert hierover. 

BAAT omschrijving

Resultaat 

2018

Resultaat 

2019

Resultaat 

2020

Begroting 

2021

Resultaat 

2021

Concept 

begroting 

2022

Definitieve 

begroting 

2022

Concept 

begroting 

2023

B11 Contributie senioren 24.951€    23.501€    21.781€    13.428€    13.876€    22.380€    21.810€    25.735€    

B21 Bijdrage competitie senioren 3.770€      3.800€      -€          2.100€      2.528€      2.625€      2.100€      2.625€      

B22 Bijdrage training senioren 3.325€      3.055€      -€          2.110€      2.875€      3.110€      3.110€      3.110€      

B23 Bijdrage toernooien 2.238€      2.365€      -€          -€          -€          2.100€      -€          1.150€      

B31 Contributie junioren 10.099€    11.372€    8.832€      6.321€      6.807€      10.535€    10.535€    12.390€    

B41 Bijdrage competitie junioren 1.305€      1.230€      -€          675€         675€         1.440€      1.125€      1.125€      

B42 Bijdrage training junioren 608€         975€         710€         -€          -€          825€         825€         825€         

B45 Bijdrage ouders jeugdkamp 2.265€      1.913€      -€          1.750€      -€          1.750€      1.563€      1.563€      

B46 Grote Clubactie 962€         766€         664€         382€         382€         382€         443€         443€         

B51 Opbrengst sponsoring/subsidie 2.470€      1.069€      11.082€    5.295€      7.936€      995€         2.095€      195€         

B61 Verkoop clubkleding 340€         1.550€      160€         200€         60€           200€         200€         -€          

B71 Verkoop veren shuttles 2.413€      2.505€      1.848€      1.125€      975€         2.250€      2.250€      2.250€      

B81 Diverse baten -€          24€           43€           25€           0€             25€           25€           25€           

B91 Onttrekking Lustrumfonds + baten 8.554€      -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          

B91 Onttrekking Jeugdactiviteitenfonds -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          

B92 Onttrekking Jeugdsportfonds -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          

63.298€    54.124€    45.118€    33.411€    36.113€    48.617€    46.080€    51.435€    

LAST omschrijving

K11 Zaalhuur 23.279€    25.656€    28.006€    11.661€    9.792€      26.787€    26.132€    27.285€    

K12 NBB contributie 5.157€      5.239€      4.729€      4.617€      4.329€      5.352€      4.404€      4.553€      

K22 Begeleiding senioren 3.749€      3.629€      1.767€      2.230€      1.348€      4.460€      4.358€      4.358€      

K23 Kosten toernooien 1.603€      1.249€      69€           -€          70€           1.500€      -€          1.532€      

K42 Begeleiding junioren 4.553€      3.641€      3.800€      2.035€      3.885€      3.500€      4.760€      4.760€      

K45 Jeugdkamp 3.621€      2.524€      302€         2.411€      828€         2.411€      2.411€      2.411€      

K46 Grote Clubactie 112€         108€         8€             108€         8€             108€         108€         108€         

K51 Jeugdcommissie 458€         394€         245€         500€         89€           500€         400€         500€         

K52 Technische commissie 234€         151€         492€         500€         -€          500€         200€         500€         

K53 Activiteitencommissie -€          280€         150€         500€         37€           500€         500€         500€         

K54 PR-/Communicatiecommissie 145€         87€           87€           350€         292€         350€         362€         362€         

K55 Administratie 200€         248€         176€         275€         209€         275€         225€         225€         

K61 Aankoop clubkleding 454€         2.709€      241€         260€         110€         260€         260€         260€         

K71 Verenshuttles 5.023€      4.874€      4.027€      2.200€      2.236€      4.400€      3.820€      4.017€      

K72 Nylon shuttles 397€         -€          494€         270€         -€          541€         541€         541€         

K81 Diverse kosten 950€         1.214€      558€         6.010€      1.261€      1.010€      6.010€      1.010€      

K91 LC (reservering) -€          550€         550€         550€         550€         550€         550€         550€         

K92 LC (uitgaven) 8.737€      -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          

58.669€    52.552€    45.701€    34.477€    25.042€    53.003€    55.040€    53.471€    

SALDO 4.629€      1.571€      583-€         1.066-€      11.070€    4.387-€      8.960-€      2.036-€      
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Toelichting op de balans 

 
Balans – activa 
De banktegoeden zijn gestegen. De post debiteuren is weer nul. De voorraad shuttles is gedaald. 
 
Balans – passiva 
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 resultaat aan de algemene reserve toe te voegen. 

 

Samenstelling ledenbestand per 2021 en historisch 

Door minder inschrijvingen in 2021 en opzeggingen, en het doorschuiven naar de senioren van wie 

18 wordt is de stand begin 2022 ruim lager dan de afgelopen 3 jaar.  

 
 

Toelichting op de begroting 2022 en 2023 

De conceptbegroting 2022 is herijkt en de conceptbegroting voor 2023 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. 2022 staat dus al 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.  

BALANS 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021

ACTIVA

Kas-, Giro en Spaartegoeden

Betaalrekening 255€          656€          3.587€       3.182€       2.388€       

Spaarrekening 40.000€     42.000€     42.000€     44.000€     55.000€     

40.255€    42.656€    45.587€    47.182€    57.388€    

Debiteuren

Contributie junioren/senioren 786€          100€          25€            -€          -€          

786€         100€         25€           -€          -€          

Vooruitbetaald

NTO Opbrengsten 632€          580€          110€          -€          150€          

VB Kosten -€          -€          -€          -€          -€          

VB Jeugdkamp 300€          300€          250€          302€          268€          

VB Voorraad Clubshirts 550€          150€          -€          -€          -€          

VB Voorraad Veren Shuttles 415€          781€          715€          1.470€       469€          

1.897€      1.811€      1.075€      1.772€      886€         

TOTAAL ACTIVA 42.938€     44.566€     46.687€     48.954€     58.274€     

PASSIVA

Diversen

NTB Diverse kosten -€          -€          -€          2.300€       -€          

VO Diversen -€          -€          -€          -€          -€          

-€          -€          -€          2.300€      -€          

Vermogen

Algemene reserve 27.912€     32.550€     32.550€     38.749€     38.167€     

Vrijval voorzieningen

Resultaat boekjaar 4.638€       4.629€       6.199€       583-€          11.070€     

32.550€    37.179€    38.749€    38.167€    49.237€    

Jeugdactiviteitenfonds 2.514€       2.514€       2.514€       2.514€       2.514€       

toevoeging/onttrekking

2.514€      2.514€      2.514€      2.514€      2.514€      

Jeugdsportfonds 4.873€       4.873€       4.873€       4.873€       4.873€       

toevoeging/onttrekking

4.873€      4.873€      4.873€      4.873€      4.873€      

Lustrumfonds 2.200€       3.000€       -€          550€          1.100€       

toevoeging/onttrekking 800€          3.000-€       550€          550€          550€          

3.000€      -€          550€         1.100€      1.650€      

TOTAAL PASSIVA 42.938€     44.566€     46.687€     48.954€     58.274€     

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ledenbestand 1-1 31-12 1-1 31-12 1-1 31-12 1-1 31-12 1-1 31-12 1-1 31-12 1-1

Senior 108 122 121 129 121 151 128 136 124 139 119 129 108

Junior 55 75 61 70 51 77 60 91 64 90 63 81 61

Opzeggingen senioren 11 15 28 19 27 22

Opzeggingen junioren 7 12 12 20 19 19

Blessure lijst 0 3 1 10 9 5 7 11 5 5 2 0 0

Betalende leden 163 197 182 199 172 228 188 227 188 229 182 210 169
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• 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 2022 is door Covid-19 erg onzeker. 
K11 De zaalhuur loopt door, met indexering 2,75%, mogelijk worden de kosten enigszins beperkt 
door kwijtschelding in het kader van de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties, TVS 

(2021/2022).  
K12 Badminton Nederland vraagt sinds 2021 hogere ledenbijdragen. Die kostenverhoging wordt 
(deels) gecompenseerd door lagere competitiebijdragen recreanten en met name jeugdteams, en 
door het lagere aantal leden. 
K23 Het open toernooi is geannuleerd.  

K22/42 De begeleiding is iets beperkt doordat die pas half januari 2021 weer opstartte, de kosten 
voor trainers zijn toegenomen, wat vooral effect heeft bij de jeugd. 

K81 We nemen een kostenpost op voor de aanpassing van de accommodatie, waarmee de 
duurzaamheid en speelmogelijkheden van de club wordt verbeterd. Dit was voorzien in 2021, ten 
laste van een deel van de overheidscompensatie voor zaalhuur, maar is uitgesteld tot 2022.  
 
B21/41 De competitiebijdragen zijn begroot met een “normaal” najaar (met zes teams en drie 
jeugdteams) en 2 opstapteams jeugd in het voorjaar.  
B22/42 De trainingsbijdrage gaat niet uit van verrekening van gemiste trainingen.  

B51 Het sponsorcontract met onze hoofdsponsor loopt af. Er wordt wel subsidie verwacht voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, deze is begroot. 
 
B11/31 Ondanks de gekke tijden met Corona en een lockdown zijn we allen lid van de vereniging 
en daarmee contributieplichtig. We hopen snel weer op een veilige manier normaal te kunnen 
sporten.  

Gezien de gestegen kosten en gedaalde baten is het niet mogelijk een compensatievoorstel voor de 
ledenvergadering te doen voor de speelbeperkingen eind 2021 en begin 2022.  

 
Contributievoorstel 2023 
In 2023 zijn we helaas genoodzaakt om na jaren stabiele contributie een forse verhoging van €25 
voor senioren en €15 voor junioren door te voeren. 
Het bestuur stelt voor om de contributies in 2023 te verhogen om de kosten duurzaam te dekken.  

 

 
  

Omschrijving tarieven
Tarief 

2016

Tarief 2017 

en 2018

Tarief 2019 tm 

2022

Tarief 

2023

Contributie Senioren (18+ per 1 sept.) €185.00 €187.50 190€               215€  

Contributie Junioren (incl. training vrijdag) €152.50 €155.00 155€               170€  

Inschrijfgeld €15.00 €15.00 15€                 15€    

Bijdrage competitie Selectie/veren (najaar) €80.00 €80.00 80€                 80€    

Bijdrage competitie Senior (najaar) €60.00 €60.00 60€                 60€    

Bijdrage competitie Recreanten/M/V (voorjaar/najaar) €30.00 €45.00 45€                 45€    

Bijdrage competitie Mannen/veren (voorjaar) €60.00 €60.00 60€                 60€    

Bijdrage competitie Jeugd €40.00 €45.00 45€                 45€    

Bijdrage training Seniorenselectie/veren (ma./vrijdag) €105.00 €105.00 90€                 90€    

Bijdrage training Senioren (maandag) €50.00 €50.00 55€                 55€    

Bijdrage training Recreanten (vrijdag) €40.00 €50.00 55€                 55€    

Bijdrage training Jeugdselectie (maandag) €45.00 €45.00 55€                 55€    
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Voorstel wijziging statuten 
 

CONCEPTAKTE 27-03-2022 
 

Heden, 

Verschenen voor mij:  

- De heer Paul Mezenberg, geboren te Utrecht op eenentwintig maart 

negentienhonderddrieënzeventig, wonende te Spinozalaan 25A, 2273 XB Voorburg. Hij heeft 

zich gelegitimeerd met nummer NMPKKJC50. 

- De heer Matti Kabos, geboren te Voorburg op zevenentwintig maart 

negentienhonderdnegentig, wonende te Prins Bernhardlaan 152, 2273 BM Voorburg. Hij 

heeft zich gelegitimeerd met nummer NTB3JJ190. 

De verschenen personen verklaarden bij deze akte voor hun bestaande vereniging Badminton Club 

Voorburg gevestigd te Voorburg nieuwe statuten vast te stellen. 

Het besluit waarbij het bestuur is belast met de uitvoering van de wijziging van de statuten is 

rechtsgeldig genomen op 20-04-2022. Van de notulen van dit besluit is een afschrift bij deze statuten 

gevoegd. 

Statuten 
 

Naam en Zetel 

Artikel 1 

1. De vereniging heet: Badminton Club Voorburg. 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leidschendam-Voorburg. 

3. De vereniging is opgericht op twintig mei negentienhonderd achtenzestig en vereniging is 

aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Doel 

Artikel 2 

1. Het doel van de vereniging is: Badmintonsport en het verrichten van alle verdere 

handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen 

zijn. 

Verenigingsjaar 

Artikel 3 

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar. 
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Lidmaatschap  

Artikel 4 

1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigende leden. Als in deze statuten 

wordt gesproken van lid of leden bedoelen we daarmee zowel de gewone leden als de 

ereleden, tenzij het tegendeel blijkt. 

2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 

bepaalde. 

3. Ereleden zijn zij, die in verband met hun buitengewone verdiensten voor de vereniging of in 

het kader van de doelstelling van de vereniging, door de algemene vergadering zijn benoemd 

tot erelid. 

4. Begunstigende leden zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te 

steunen met een door de algemene vergadering vastgesteld minimumbedrag en die als 

zodanig door het bestuur zijn toegelaten. 

Artikel 5 

1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk hiervoor een verzoek bij 

het bestuur heeft ingediend.  

2. Het bestuur beslist over de toelating.  

3. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating 

besluiten 

4. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar 

Schorsen 

Artikel 6 

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden. Gronden 

voor schorsing zijn: 

- Het lid handelt bij herhaling in strijd met zijn lidmaatschapsverplichtingen; 

- Het lid schaadt het belang van de vereniging in ernstige mate door handelingen of 

gedragingen. 

Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten 

niet worden uitgeoefend terwijl de lidmaatschapsverplichtingen in stand blijven. 

Einde lidmaatschap 

Artikel 7 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. Door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt 

haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan; 

b. Door opzegging door het lid; 

c. Door opzegging namens de vereniging; 

d. Door ontzetting. 
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2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts plaatsvinden tegen het einde van 

een verenigingsjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. De opzegging 

moet schriftelijk. De secretaris is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te 

bevestigen. Als de opzegging niet tijdig of niet schriftelijk heeft plaatsgehad, loopt het 

lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar, tenzij het bestuur 

anders besluit. 

3. Het lidmaatschap eindigt na opzegging echter met onmiddellijke ingang: 

- nadat een besluit aan het lid bekend is geworden of medegedeeld waarbij de rechten 

van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, tenzij het betreft een 

wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen; 

- nadat het lid een besluit ter kennis is gebracht of gekomen tot omzetting van de 

vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of splitsing; 

- als van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevraagd dat het lidmaatschap voortduurt. 

4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van een 

kalenderjaar door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. De 

opzegging vindt schriftelijk plaats en met opgave van redenen. Het aan het slot van lid 2. 

bepaalde is van overeenkomstige toepassing. 

5. Opzegging namens de vereniging kan plaatsvinden met onmiddellijke ingang: 

- als het lid bij herhaling zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging niet nakomt; 

- als het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de statuten voor het 

lidmaatschap worden gesteld; 

- als redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden dat het lidmaatschap 

voortduurt. 

6. Ontzetting uit het lidmaatschap kan worden uitgesproken wanneer een lid:  

- bij herhaling in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of 

besluiten van de vereniging; 

- als het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. 

De ontzetting geschiedt door het bestuur dat de betrokken persoon onverwijld van het 

besluit schriftelijk, onder opgave van redenen, in kennis stelt. 

7. De betrokken persoon kan binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving tegen het 

besluit tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap in beroep gaan bij de algemene 

vergadering. Het besluit van de algemene vergadering tot bevestiging van de opzegging of 

ontzetting moet worden genomen met een meerderheid van twee derde van het aantal 

geldig uitgebrachte stemmen. 

8. Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ongeacht krachtens welke 

oorzaak, blijft de bijdrage die over het desbetreffende jaar verschuldigd was of zou zijn 

volledig verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. 

Geldmiddelen 

Artikel 8 

1. De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder meer bestaan uit: 

a. de contributies van de gewone en de begunstigende leden; 

b. subsidies; 

c. entreegelden; 
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d. schenkingen; 

e. eventuele andere toevallige baten. 

2. Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene 

vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld. Aanvullende regels kunnen door 

de vereniging worden opgenomen in een contributieregeling. 

3. Nieuwe gewone leden kunnen verplicht zijn tot betaling van een entreegeld, waarvan het 

bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

Bestuur en vertegenwoordiging 

Artikel 9 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Het aantal bestuurder wordt vastgesteld 

door de algemene vergadering. 

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging 

benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De 

voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd. 

3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen 

aanwezig acht. Voor een dergelijk besluit is een meerderheid vereist van ten minste twee 

derden van de geldig uitgebrachte stemmen. 

4. De bestuurders zijn altijd bevoegd zelf hun ontslag te nemen. Zij moeten dit schriftelijk doen 

met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. 

5. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar.  

Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster 

afgetreden bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar, maar maximaal tienmaal. De in een 

tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in 

van degene in wiens vacature hij werd benoemd. 

6. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. 

7. Indien een bestuurder tijdelijk of definitief niet in staat is zijn bestuursfunctie uit te oefenen, 

kan het bestuur een tijdelijke bestuurder benoemen. Deze benoeming wordt aan de 

eerstvolgende algemene vergadering voorgelegd ter bekrachtiging. 

Vertegenwoordiging 

Artikel 10 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 

2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 

3. De vereniging kan ook vertegenwoordigd worden door ieder bestuurslid afzonderlijk. 

4. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris kunnen zich ter zake van hun 

vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld door een schriftelijk gevolmachtigde 

doen vertegenwoordigen. Indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over 

banksaldi dan is dit slechts mogelijk binnen in de volmacht nauwkeuring omschreven 

grenzen. 

5. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten 

waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een 
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derde sterk maakt of zicht tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, 

tenzij het bestuur vooraf de goedkeuring van de algemene vergadering heeft verkregen. 

6. De beperking als in het vorige lid bedoeld, geldt tevens voor de bevoegdheid tot 

vertegenwoordiging en kan slechts namens de vereniging worden ingeroepen. 

7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de 

bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het 

belang van de vereniging. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, 

neemt de algemene vergadering hierover een besluit. 

Artikel 11 

Algemene Vergaderingen 

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden en wel 

binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar. De algemene vergadering kan deze 

termijn verlengen. In de jaarvergadering brengt het bestuur zijn bestuursverslag uit over de 

gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat 

van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze 

stukken hierna tezamen te noemen: ‘jaarstukken’. De jaarstukken worden ondertekend door 

de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan 

onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de 

gezamenlijke bestuurder in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. 

2. De getrouwheid van de jaarstukken is geregeld als er een samenstellingsverklaring bij de 

jaarstukken is gevoegd afkomstig van een accountant.  

3. Is er geen samenstellingsverklaring dan benoemd de algemene vergadering, jaarlijks, een 

commissie (kascommissie) van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen 

uitmaken. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten. Zij brengt aan 

de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Vergt dit onderzoek naar het 

oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten 

van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. 

4. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar 

gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de 

boeken, bescheiden en andere gegevens van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te 

stellen. 

5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 

herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 

6. De algemene vergadering stelt de jaarstukken vast. Nadat het voorstel tot vaststelling van de 

jaarstukken aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden 

gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende 

verenigingsjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarstukken blijkt of dat 

beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt. 

Artikel 12 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. Hiervoor geldt het in 

acht nemen van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping vindt plaats door een aan alle 

leden te zenden schriftelijke mededeling. 
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2. De communicatie en oproeping kan ook plaatsvinden via elektronische weg. 

3. Behalve de hiervoor genoemde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden 

gehouden in het geval het bestuur dit wenselijk acht. 

4. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen indien hiertoe door de leden is verzocht. 

Dit verzoek moet zijn ingediend door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot 

het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, indien 

daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Dit verzoek moet schriftelijk met 

opgave van de te behandelen onderwerpen zijn ingediend. 

5. Na ontvangst van een verzoek zoals hiervoor bedoeld is het bestuur verplicht tot 

bijeenroeping van een algemene vergadering binnen een termijn van vier weken. Indien aan 

het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd 

ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping 

kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept. 

Ontstentenis en belet 

Artikel 13 

Bij belet of ontstentenis van één of meer bestuurders berust het bestuur bij de overige niet door 

belet of ontstentenis afwezige bestuurders. Bij belet of ontstentenis van het voltallige bestuur berust 

het bestuur bij een reeds door de algemene vergadering aangewezen continuïteitscommissie of bij 

de algemene vergadering. 

1. Indien een meerderheid van het bestuur, of het voltallige bestuur niet meer functioneert 

door ontstentenis of belet kan een bijzondere algemene vergadering bijeen worden 

geroepen. 

2. Deze vergadering kan worden bijeen geroepen volgens de regels zoals in deze statuten is 

bepaald voor een reguliere vergadering 

3. Op de vergadering en de besluitvorming zijn overigens alle bepalingen van toepassing 

4. De vergadering benoemt een nieuw bestuur. 

Stemmen 

Artikel 14 

1. Alle niet geschorste leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Gewone leden en 

bijzondere leden hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen 

uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. 

2. Een geschorst lid heeft alleen toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit tot 

schorsing behandeld wordt en is slechts bevoegd daarover het woord te voeren. 

3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn levensgezel, zijn echtgenoot of een 

van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. 

4. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, 

als met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de 

algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris genotuleerd, terwijl er 

melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering. 
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5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van 

voorstellen bij acclamatie is mogelijk, als dit plaats vindt op voorstel van de voorzitter. 

6. Het bestuur kan besluiten dat elektronisch stemmen is toegestaan voor een specifieke 

vergadering, dan wel voor alle vergaderingen van de vereniging. 

7. Het bestuur kan besluiten dat alle elektronische deelname aan de vergadering is toegestaan 

voor een specifieke vergadering, dan wel voor alle vergaderingen van de vereniging. 

8. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen 

wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die 

de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien 

niemand de meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de 

personen, die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij 

gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich 

heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder 

stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in 

aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen. 

9. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de 

stemming, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de 

juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de 

meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of 

schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe 

stemming vervallen de rechtgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

Artikel 15 

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal 

een van de andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden. 

2. Van het tijdens de algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een 

door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen gehouden. 

Statutenwijziging 

Artikel 16 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene 

vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de 

statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanig vergadering 

moet ten minste veertien dagen bedragen. 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de dag van de 

vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is 

(zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de 

afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering 

waarin ten minste twee derden van het totaal aantal leden van de vereniging aanwezig of 

vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal 

uitgebrachte stemmen. Is niet twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan 



 

Stukken AV BCV – Vertrouwelijk – Niet zonder toestemming buiten BCV verspreiden. 19 

wordt binnen vier, doch niet eerder dan twee weken daarna een tweede vergadering 

bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan 

de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezig of vertegenwoordigde leden, kan worden 

besloten, als met een meerder van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte 

stemmen. 

Artikel 17 

Het in artikel 16 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig 

of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt 

genomen. 

Artikel 18 

1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is 

opgemaakt. Tot het doen verlijden van de notariële akte is ieder bestuurslid zelfstandig 

bevoegd. Voorts kan de algemene vergadering één of meerdere personen machtigen tot het 

doen verlijden van de notariële akte. 

2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde 

statuten te deponeren in het handelsregister. 

Artikel 19 

Het bepaalde in de vorige artikel over de statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een 

besluit tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek en op een besluit tot (af)splitsing als 

bedoeld in artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek. 

Ontbinding en vereffening 

Artikel 20 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit daartoe van de algemene 

vergadering. Het in deze statuten bepaalde over een statutenwijziging is van 

overeenkomstige toepassing. 

2. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, vindt de vereffening 

plaats door het bestuur. 

3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor de algemene vergadering te bepalen 

doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen. De vereffenaars 

dragen het batig saldo daartoe over. 

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en 

reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de 

vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’. 

5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging moeten worden 

bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, 

gedurende zeven jaren na de vereffening. 

 



 

Stukken AV BCV – Vertrouwelijk – Niet zonder toestemming buiten BCV verspreiden. 20 

Huishoudelijk reglement 

Artikel 21 

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen. In dit 

reglement kunnen onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet 

volledig wordt voorzien. 

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet. 

3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten. 

4. De algemene vergadering is bevoegd het reglement te wijzigen of beëindigen. 

5. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is een tweederde meerderheid 

van de uitgebrachte stemmen noodzakelijk 

Rechtskeuze 

Artikel 22 

Op deze akte is het Nederlands recht van toepassing. 

Slotbepalingen 

Artikel 23 

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 

2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen 

overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt of kan blijken. 

Slot akte 

De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend. 

 

 


