
 

               Badmintonclub De Spotvogels 
 
 
 
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 
 
 

Datum: Woensdag 4 november 2015, 19:30 uur, Sporthal De Bloemerd 
 

Aanwezig: Cor vd Bogaard, Eva Eising, Nienke de Heij, Marja Kluivers, 
Ronald Kluivers, Frank Linder (notulist), Rosanda Ljuboje, Loek 
Noordman, Michel Paardekooper, George-Jan Le Roy, Eric 
Stutterheim, Gerard Theunissen, Jan-Pieter in ’t Veld, John 
Wallaard. 
Bericht van verhindering: Wim Koree, Maureen Westerkamp 
 
 

 
 

1. Opening en agenda vaststellen   
De voorzitter, Eva, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van 
harte welkom op de Algemene Leden Vergadering (ALV).  
 

  

   
2. Notulen vorige ALV d.d. 24 juni 2015   

De notulen van de vorige ALV zijn goed bevonden. De notulist Frank 
wordt bedankt voor zijn verslaglegging. 
Vraag: is de enquête uit actiepunt Enquête Eindemaands toernooi (ook 
bekend als Laatste Woensdag van de Maand toernooi) bij agendapunt 4 
al opgesteld en gehouden? Het antwoord is neen. Maureen, aan wie dit 
actiepunt was toegewezen, is er nog niet aan toegekomen wegens 
drukte met haar bedrijf. 

 

   
   

3. Presentatie plannen wervingscommissie   

De wervingscommissie bestaande uit Marja en Ronald Kluivers, Nienke 
de Heij en George-Jan le Roy is aan de slag gegaan met een 
wervingsbeleid voor nieuwe leden. Een en ander is te lezen in de 
meegeleverde documenten Vinden, Boeien, Binden. Vinden duidt op 
acties gericht op het opsporen van potentiële belangstellenden voor het 
spelen bij de Spotvogels. Boeien is het voor (nieuwe) leden aantrekkelijk 
te maken om bij Spotvogels te spelen. Binden zijn acties gericht op het 
kweken van een clubgevoel waardoor leden bereid zijn meer te doen 
voor hun club en behouden te blijven voor de vereniging. 
 
Op de ALV gaf Marja namens de commissie een presentatie van de 
wervingsplannen van de commissie. De open dagen in september zijn 
met veel voorbereiding en inzet georganiseerd met helaas een iets 
teleurstellend resultaat. Het is altijd lastig te zeggen hoe dat komt, maar 
mogelijk was een Champions League TV-uitzending met FC Barcelona 
daar mede debet aan. Bij de jeugd hebben de wervingsacties wel wat 
opgeleverd. Ondanks alles zet de commissie door. Zo is in het verleden 
gebleken dat open avonden in januari meestal meer succes blijken te 
hebben.  
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Schoolbadminton met proeflessen organiseren is een manier om nog 
meer jeugd aan Spotvogels te binden, maar het vereist deskundige inzet 
van vrijwilligers die ook beschikbaar moeten zijn op de momenten waar 
het om gaat. 
Er zouden meer activiteiten gericht op ledenwerving moeten komen in 
winkelcentra (bv. met een stand). 
Essentieel voor een club is een goede website, en dat is tegenwoordig 
bij de Spotvogels dik in orde. Complimenten voor webmaster Eric. Ook 
Facebook is een geschikt social medium om Spotvogels meer ‘in the 
picture’ te krijgen. I love Leiderdorp is een veel bekeken rubriek en 
vermelding van de Spotvogels daarin moet we zeker doen. 
Belangrijk is ook dat er weer een evenementencommissie van de grond 
komt. Daarvoor hebben zich al aangeboden Ronald, Eva, George-Jan en 
m.i.v. 2016 ook Erik Houkes. Webmaster Eric kan indien gewenst een 
mailadres aanmaken voor mail voor de evenementencommissie 
Evenementen buiten het badminton kan ook aantrekkelijk zijn voor de 
leden. Zo is er altijd redelijk veel animo voor een bowling avond. De 
kernactiviteit blijft nog altijd het badminton zelf, zo wordt door een paar 
leden opgemerkt. Daar past een bezoek aan de Dutch open (zowel voor 
jeugd als senioren) bijvoorbeeld beter bij. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Actie: Eric.  

E-mail adres 
aanmaken  
voor 
evenementen-

commissie. 
 
 

4. Financiën  
a. Financieel verslag 2014-2015 
George-Jan vindt het negatief saldo van 1.142 euro alleszins meevallen. 
Het is mede te danken aan de jubileumcommissie die de uitgaven aan 
het jubileumtoernooi binnen de perken wist te houden. De kosten van het 
jubileumtoernooi staan genoteerd aan de uitgavenzijde in grootboekpost 
3600. Het bedrag van 2.341,97 euro is een saldo van uitgaven minus de 
bijdragen van de leden. 
 
b. verslag kascontrolecommissie 
De kascontrole over het seizoen 2014-2015 is verricht door een 
commissie bestaande uit Michel Paardekooper en Gerard Theunissen. 
De financiële boekhouding is door de kascontrolecommissie in orde 
bevonden. De commissie spreekt vol respect over de overzichtelijke 
wijze waarop de boekhouding is opgezet. Zij merkt op dat de financiële 
verslaglegging er keurig en solide uit ziet. Dit is iets waar een volgende 
penningmeester op kan voortbouwen. Derhalve adviseert de commissie 
de ALV van BC De Spotvogels de jaarstukken goed te keuren en het 
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid in het 
jaar 2014-2015. Aldus wordt ter vergadering de jaarrekening vastgesteld 
en het bestuur en de penningmeester in het bijzonder wordt decharge 
verleend. De penningmeester Eric krijgt complimenten voor zijn goede 
werk. 
 
c. werving kascontrolecommissie 2015-2016 

Volgens de statuten mag een lid van de vereniging twee jaar lang in de 
kascontrolecommissie zitten. Michel is bereid het voor een tweede keer 
te doen. Als nieuw lid voor de volgende kascontrolecommissie heeft Cor 
v.d. Bogaard zich aangeboden. 
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5. Technische commissie (TC)    

John en Cor voeren het woord namens de TC. John legt uit dat er bij het 
testen van een geschikte shuttle voor de club diverse soorten zijn 
uitgeprobeerd, maar dat veel leden amper verschil merken. Er is nog 
geen definitieve keuze gemaakt. Cor laat weten dat de TC nog in elk 
geval de snelle Yonex Mavis 300 (geel) wil uitproberen. 
 

6. Huishoudelijk reglement 
Aanpassing worden gevraagd voor: 
- artikel 4: toetreedt tot bestuur of een van de commissies. 
- artikel 9: toevoeging en beschrijving technische en evenementen 
commissie. Zie daarvoor bijgeleverde aangepaste versie van 
huishoudelijk reglement. 
- De wens om in artikel 13 de aanhef van de tweede zin ‘Van ieder lid 
wordt verwacht ......’ anders te formuleren wordt niet gehonoreerd. Deze 
zin is al door het bestuur aangepast en minder dwingend geformuleerd. 
Verwacht moet worden gelezen als een moreel appèl op de leden en niet 
als harde verplichting. Er wordt wel opgemerkt dat sommige sport-
verenigingen een veel strenger beleid voeren om vrijwilligers bepaalde 
verplichtingen op te leggen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. W.v.t.t.k./Rondvraag 
Bij het werven van nieuwe leden moet het vizier ook op de jeugd als 
doelgroep gericht worden. Een door de gemeente uit te geven 
jeugdsportpas is bedoeld om de jeugd aan het sporten te krijgen en 
daarin zouden de Spotvogels een actieve rol kunnen spelen door de 
jeugd warm te maken voor badminton. 
Overigens zou ook van de jeugd zelf gevraagd mogen worden welke rol 
zij zouden kunnen vervullen om meer jongeren voor Spotvogels te 
werven, en uiteraard of zij nog specifieke wensen hebben. 
Het leden aantal staat momenteel op 49. Het is zaak dat er weer snel 
nieuwe leden bij komen.  

 
Actie: George-

Jan onderzoekt 
de inzet van een 
jeugd sportpas 
om meer jeugd 
aan de 
Spotvogels te 
binden. 

 

   
 


