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Notulen Algemene Vergadering BCV  
20-04-2022 
 

Afwezig met bericht: Anita van der Zeeuw, Albert van Ruyven, Paul Nieuwenhuizen, Sanne 

van ‘t Slot 

Aanwezig 

Bestuur: Gert Scholtes, Amandine Brandsma, Paul Mezenberg, Matti Kabos (notulist) 

Deelnemers: Marcellino van der Meer, Martin van Rijn, Lydeke van Os, Patricia van der Bijl, 

Thierry Kabos, Winny Severien, Helma Klompenhouwer 

1. Opening 
Gert Scholtes opent de vergadering om 19:30. Er worden geen items toegevoegd aan de 

agenda. De KCC heeft als ingekomen stuk het verslag van de kascontrole over 2021 

ingediend. Dit wordt behandeld bij agendapunt 4. 

2. Notulen vorige vergadering 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de vorige vergadering (09-06-2021), de notulen 

zijn daarmee vastgesteld. 

3. Het financiële plaatje over 2021 
Paul Mezenberg geeft een toelichting op de financiën in het afgelopen jaar. 2021 was een raar 

jaar, nog meer dan 2020. We hebben veel subsidies ontvangen, dat heeft gezorgd voor 

redelijke inkomsten. Aan de lasten kant zijn ook subsidies in de zaalhuur kosten verrekend. 

Vorig jaar hebben we de leden een deel van het contributiegeld teruggegeven. Daarnaast is er 

geld gereserveerd voor het 12 banenplan, maar nog niet uitgegeven. Het gunstige resultaat kan 

worden gebruikt om de verwachte hogere kosten in de komende jaren deels op te vangen.  

4. Verslag Kascontrole commissie (KCC) 
Het verslag van Albert van Ruyven en Paul Nieuwenhuizen wordt op het scherm getoond en 

toegelicht door Paul Mezenberg. De KCC constateert dat de eerdere aanbevelingen zijn 

uitgevoerd en dat de penningmeester het proces goed onder controle heeft. Er zijn geen 

nieuwe aanbevelingen.   

Het bestuur vraagt de Algemene Vergadering om decharge te verlenen over het in 2021 

gevoerde financiële beleid, op basis van het advies van de KCC, en om het resultaat aan de 

algemene reserve toe te voegen. De Algemene Vergadering is hier unaniem akkoord mee. 

Albert van Ruyven treedt af als KCC lid, Michael van Leeuwen en Peer van Etten hebben 

zich beschikbaar gesteld voor de nieuwe KCC. Paul zal één van hen vragen om toe te treden 

tot de KCC, er zijn verder geen andere vrijwilligers die zich tijdens de AV beschikbaar stellen 

voor deze commissie. De Algemene Vergadering stemt hier unaniem mee in. 
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5. Begroting 2022 en 2023 
Paul Mezenberg geeft een toelichting op de begroting van 2022 en 2023. De inkomsten dalen 

door een teruglopend ledenaantal. De kosten zijn hoger, onder andere door het 12 banenplan. 

Daardoor wordt een negatief resultaat voorspeld. Dit geldt ook voor 2023. Het bestuur stelt 

een contributieverhoging voor, om het negatieve resultaat te beperken. 

Helma Klompenhouwer vraagt waarom er van het lustrum volgend jaar niets te zien is in de 

begroting? Paul Mezenberg licht toe dat de aanname is dat het lustrum potje volledig op wordt 

gemaakt en dat eventuele baten ook (budgetneutraal) uitgegeven zullen worden. Er komen 

daarom (nog) geen posten terug in de begroting. 

Patricia van der Bijl vraagt hoe we met het nieuwe contributievoorstel als vereniging qua 

contributie zitten vergeleken met andere verenigingen, in het bijzonder voor de jeugd? Paul 

Mezenberg licht toe dat de contributie van BCV vergelijkbaar is met die van omliggende 

badmintonverenigingen. Het bestuur verwacht daarom niet dat de kostenverhoging nieuwe 

leden af zal schrikken.  

Helma Klompenhouwer merkt op dat er nog selectietraining op vrijdag in het verslag vermeld 

staat, maar dat die er niet meer is. Dat is correct. Verder vraagt zij zich af waarom de 

contributie nu in één keer flink wordt verhoogd, terwijl we afgelopen jaren dat niet hebben 

gedaan? Paul Mezenberg licht toe dat het bestuur dat inderdaad had kunnen doen, en neemt 

dit mee als tip om in het vervolg te doen, omdat de kosten eigenlijk altijd zullen blijven 

stijgen. Een contributieverhoging was de afgelopen twee jaar echter ook wel raar geweest in 

combinatie met het minder spelen en de teruggave van een deel van de contributie vorig jaar.  

Het contributievoorstel wordt unaniem akkoord bevonden door de Algemene Vergadering. 

6. Verkiezing bestuur 
Gert Scholtes wordt door de Algemene Vergadering unaniem herkozen als voorzitter. 

Iedereen is blij dat hij zich nog steeds als voorzitter wil blijven inspannen voor de club.  

Vacatures voor TC en PR zijn er nog steeds, dus als leden interesse hebben om de club te 

helpen kunnen zij zich daarvoor melden bij het bestuur. 

7. WBTR – voorstel wijziging statuten 
De overheid heeft de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) aangenomen. Daarin 

zit een extra bescherming voor een vereniging tegen wanbestuur. Hiervoor moeten de statuten 

worden aangepast. Matti Kabos geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen, zoals 

opgenomen in de presentatie.  

De concept statuten zijn ook voorgelegd aan een notaris. De notaris had nog twee 

opmerkingen op de concept statuten, een verkeerde verwijzing in artikel 10 lid 4 en een term 

‘bijzondere leden’ in artikel 14 lid 1 die niet was gedefinieerd. Thierry Kabos vraagt wat er 

bedoeld werd met begunstigende leden. Matti Kabos geeft aan dat hiermee leden worden 

bedoeld die wel een bijdrage aan de club leveren, maar geen algemeen lid of erelid zijn. Met 

bijzondere leden werden, zoals de notaris ook voorstelt, in dit geval de ereleden bedoeld. 

Begunstigende leden hebben dan geen toegang tot de Algemene Vergadering en geen 

stemrecht. De opmerkingen van de notaris zullen worden verwerkt in de concept statuten. 



Patricia van der Bijl geeft de suggestie om de rr:l van continuïteitscommissie wel duideliik te
maken aan de KCC, als we dit op die manier vorm willen geven.

Winny Severien had nog enkele speltbuten gevonden in de nieur,ry'e Statuten, die zal hij aan

Matti Kabos sturen voor correctie.

De Algemene Vergadering is unaniem akkoord met het r,'oorstel voor de nieuwe statuten.

Winny Severien vraagt of er niet trvee derde van het totaal aantal leden nodig zijn om een

wifziging van de statuten door te kunnen voeren. tJit de huidige statuten blijkt dat dit niet

noodzakeliik is (art 14 lid 2). Er is slechts een meerderheid van ten minste twee derde van het

aantal geldig uitgebrachte stemmen nodig.

f. il*nrJurr,;Ë
Marcellino van der Meer vraagt of hii nog C}CA loten mag verkopen. Gert Scholtes geeft aan

dat dit ka.n en dat hij het met de iC afstemt.

Lydeke van Os raerkt op dat in de nieuu,e statuten beter 'tu,ee derde' in plaats van 'twee

derden' kan wcrden gebruikt. Matti Kabos zal dit aanpassen in de nieur,r,e statuten.

Paul Mezenberg geeft nog een aanvultrende toelichting op de eerclere vraag van Patricia van

der Bijl ten aanzien van contributie in vergeliiking met andere verenigingen. Dropshot is nog

redelijk wat duurder dan BCV. Randstad heeft ook een iets hogere contributie. Orbiton heeft

daarentegen voor de jeugd met 141 euro een iets aantrekkelijker tarief en voor de senioren een

vergelijkbaar tarief.

Marcellino van der Meer vraagt orx een toeiichting op de trainingskosten. Gert Scholtes licht
toe dat hiervoor een som wordt gemaakt op basis van het verwachte aantal deelnemers en de

kosten van de trainers en de tranen. Dat resulteefi in de trainingsbi-jdrage. Het principe van 'de

gebruiker betaalt' rvordt hierbij gehanteerd.

^t'I:j.,.:rii.í,;1ílinj,
Gert Schoites bedarrkt de aanwezigen en sluit de vergadering om 20:15.

Ondertekening notulen door aanïvezige bestuursleden

Paul Mezenberg - Penningrneester

Datun: ::" -

Handtekening:

Gert Scholtes -- Voorzitter

Datum: 1g .\ -ZuL2_

Matti Kabos - Secretaris

Datum: 27 -oq -Lv2Z

Amancline Brandsma - Algemeen lid

Datum: 'L\ \ -]tL?
I-landtekening:
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