
 

               Badmintonclub De Spotvogels 
 
 
 
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 
 
 

Datum: Maandag 29 mei 2017, 19:30 uur, Sporthal De Does 
 Aanwezig: Riet Baars, Nienke Berkhoudt, Mark Beun, Petra Borreman, 
Pepijn van Empelen, Arie de Haan, Wilfred vd Heijden, Gerrit 
Hoek, Ernst Iwema, Hilde van Keulen, Wim Koree, Frank Linder 
(notulist), Arie Oorschot, George-Jan Le Roy, Jan-Pieter in ’t 
Veld, Maureen Westerkamp en Martin Woudstra. 

1. Opening   
Voorzitter George-Jan opent de Algemene Leden Vergadering en 
heet alle aanwezigen van harte welkom. Drie leden hebben zich 
afgemeld: Arnaud Jansen, Ronald Kluivers en Annemarineke Veer.  
 

  

2. Bestuursmededelingen 
De voorzitter nodigt alle aanwezigen van harte uit om mee te doen 
aan de Karel van Winkel Memorial Clubkampioenschappen die op 7 
juni voor het eerst van start gaan. Daarmee wordt gevolg gegeven 
aan een toezegging gedaan tijdens de uitvaart van wijlen oud-erelid 
Karel van Winkel overleden in 2012. George-Jan geeft nog een korte 
toelichting op het reglement dat van toepassing is tijdens de 
kampioenschappen. Essentieel is dat degenen die zich opgeven 
geacht worden behalve op 7 juni ook op 14 juni deel te nemen! 
 

De voorzitter vraagt aandacht voor de vernieuwde website van de 
Spotvogels. De totstandkoming van het nieuwe webdesign is in 
belangrijke mate te danken aan Petra Borreman, vrijwilliger bij onze 
vereniging. Anders dan in de vorige versie van de website is het niet 
meer mogelijk om de ledenlijst te benaderen via een inlogprocedure, 
en dat zelfde geldt voor foto’s van evenementen e.d. Deze worden 
niet meer aan de openbaarheid prijsgegeven. Wie nadere gegevens 
wil hebben over leden, zoals adres, telefoonnummers etc. dienen 
daarvoor een verzoek in te dienen bij het bestuur. Foto’s zijn 
tegenwoordig te zien na aanmelding op de Facebook pagina van de 
Spotvogels. Wie niet met foto op de Facebook pagina wil moet dat 
kenbaar maken.  
 

Na afloop van de Karel van Winkel Memorial Clubkampioen-
schappen, dus na de finaleseries op 14 juni, worden wisselbokalen 
uitgereikt en vindt een vrijwilligersborrel plaats in de kantine van de 
Bloemerd. De vrijwilligers, die in het zonnetje gezet worden, hebben 
daarvoor speciaal een uitnodiging ontvangen. 
 

Volgend seizoen is de speeltijd op maandag van 20.00-22.00 u. Voor 
zondag (10.00–11.30u) en woensdag (20.00–20.30u) blijven de 
speeltijden ongewijzigd. Op woensdagavond wordt wederom gebruik 
gemaakt van 2/3e zaalcapaciteit in de Bloemerd. Het andere deel is in 
gebruik van Velocitas (winterseizoen). In geval van competitie, 
training en toernooien dienen we te volstaan met 2/3e zaalcapaciteit! 
Het is overigens zo dat de jeugd tot maximaal 21.00 u traint.  
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3. Notulen vorige ALV d.d. 10 oktober 2016   

De notulen van de vorige ALV worden door de Algemene Leden 
Vergadering tekstueel in orde bevonden. Ook inhoudelijk zijn er geen 
op- of aanmerkingen door de aanwezige leden. 
 

Het actiepunt om namens het bestuur de vorige voorzitter Eva Eising 
een cadeau te geven in verband met haar afscheid en haar 
verdiensten voor de club is niet gerealiseerd omdat Eva daar geen 
prijs op stelde. Datzelfde geldt voor de penningmeester Eric 
Stutterheim, die een dankbetuiging niet nodig vond omdat hij zijn 
werk voor de Spotvogels min of meer opvatte als zijn plicht.  
 

Een ander actiepunt op conto van George-Jan is een onderzoek naar 
de geschiktheid van de accommodatie Hoftuyn Sportzaal is 
gerealiseerd. Daarover meer bij de behandeling van agendapunt 6.  
 

Actiepunt Facebook meer wervend maken voor de jeugd is door 
Priscilla van Stenus, aan wie de actie is toegewezen, uitgevoerd. 
Evenzo komen berichten over de Spotvogels tegenwoordig ook uit op 
de Facebook pagina ‘Je bent een Leiderdorper als.......’. 
 

Een geactualiseerde balans is naar de leden gestuurd (actiepunt 
Frank). 
 

De TC heeft de behoeftes aan competitiedeelname en training 
geïnventariseerd. Er heeft een team meegedaan aan de voorjaars-
competitie. Deze is in haar klasse als laatste geëindigd. Volgend jaar 
zal een mixed team aan de najaarscompetitie meedoen in klasse 7. 
 

Een aangepast huishoudelijk reglement is in 2016 meegestuurd met 
de notulen van de laatste ALV van 10 oktober.  
 

Penningmeester Arnaud Jansen is nu ook penningmeester van 
stichting BOL. George-Jan neemt contracten met sponsors voor zijn 
rekening. 
 

Voorzitter George-Jan ziet op uitdrukkelijk verzoek er op toe dat elk 
agendapunt voldoende aan bod komt tijdens de ALV (zonder af te 
raffelen), te beginnen met de ALV van vandaag 29 mei 2017. 
 

De notulist Frank wordt bedankt voor zijn verslaglegging. 
 

 
 
 
 
 
 
. 
 

4. Herbenoeming bestuursleden (3-jaars cyclus)    

De statuten schrijven voor dat bestuursleden voor maximaal 3 jaar 
benoemd worden. Na het verlopen van deze termijn kan een 
bestuurslid voor herbenoeming in aanmerking komen. Om het risico 
van een gelijktijdig vertrek van het voltallige bestuur te ontlopen, dat 
zou slecht zijn voor de continuïteit van de vereniging, wordt 
voorgesteld om een opschuivende benoemingscyclus in te stellen. 
De nog onlangs in 2016 herbenoemde secretaris Frank en 
jeugdcommissaris Maureen worden nu in 2017 voorgedragen voor 
nog eens een herbenoemingstermijn van maximaal 3 jaar. In 2018 
zal dat het geval zijn voor de voorzitter en in 2019 voor de 
penningmeester en het bestuurslid Technische Commissie. In alle 
gevallen krijgen de leden de gelegenheid zich tegenkandidaat te 
stellen. Daar is in het geval van de functies van secretaris en 
jeugdcommissaris nu in 2017 geen gebruik gemaakt. De vergadering 
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gaat er mee akkoord dat Frank en Maureen hun bestuursfunctie voor 
nog eens drie jaar voortzetten.  
  

 

Tot slot wordt er op de vergadering gepolst of er nog 
belangstellenden zijn voor een functie in het bestuur. Dat blijkt niet 
het geval. Ook per mail zijn geen aanmeldingen binnengekomen in 
de afgelopen week.  
 

5. Financiën 
Bij afwezigheid van de penningmeester (wegens vakantie) 
geeft voorzitter George-Jan toelichting op de voorlopige verlies- 
en winstrekening (financieel resultaat) en op de begroting.  
 

Winst- en verliesrekening 
Dit boekjaar zal de Spotvogels naar verwachting uitkomen op 
een klein positief saldo op de verlies- en winstrekening, t.w. het 
bedrag van 215,20 euro. De definitieve winst- en verlies-
rekening kan pas aan het einde van het boekjaar (eind juli) 
worden vastgesteld! Dat is voor het eerst in twee jaar tijd weer 
een saldo in de plus. In 2014/’15 en 2015/’16 was de balans 
negatief, resp. 1142 euro en 1241 euro saldo in de min.  
 

Begroting 
Op de begroting van seizoen 2017/’18 wordt ondanks een te 
verwachten afname van sponsorgelden een klein begrotings-
overschot voorzien van 98,35 euro. 
Naar verwachting zullen de sponsor inkomsten omlaag gaan.  
Ook volgend seizoen kon de Bloemerd zonder probleem voor 
2/3e gehuurd worden op woensdagavond. Dat is een 
belangrijke kostenbesparing. 
De voorzitter zal een voorstel doen aan het bestuur voor de 
investering in een Spotvogels banner waarmee de Spotvogels 
zich als uithangbord bij manifestaties e.d. duidelijk kan 
presenteren. 
Komend seizoen zal de Spotvogels een team voor de najaars-
competitie afvaardigen. Onduidelijk is waarom er voor de 
najaarscompetitie een hoger tarief wordt gevraagd dan voor de 
voorjaarscompetitie. 
De voorzitter vraagt aan de vergadering akkoord voor de 
voorgelegde begroting over 2017/’18 en deze wordt zonder 
bezwaar aangenomen. 
 
6. Presentatie beleidsnotitie 2017/’19 
De voorzitter legt uit dat de beleidsnotitie dit keer een beleid over 
twee jaar (2017-2019) bestrijkt omdat het bestuur niet een wezenlijk 
ander beleid op het oog heeft voor seizoen 2017/’18 en 2018/’19. De 
voorzitter neemt het beleidsplan met de aanwezigen bij de ALV 
vergadering in grote lijnen door.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actie George-Jan: 
navragen bij -
volgende regio-
bijeenkomst van 
badmintonbond wat 
het verschilt 
verklaart tussen 
voorjaars- en 
najaarstarief 
competitiedeelname. 
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Werving en naamsbekendheid 
Wim Koree stelt voor om bij een volgende badminton manifestatie in 
de Winkelhof het speelveld gelegen voor Sport 2000 90 graden te 
kantelen opdat er meer speelruimte komt. De plantenbakken kunnen 
namelijk weg. De keerzijde is mogelijk dat we dan in de hoogte op 
beperkingen stuiten, maar het is in ieder geval iets wat de organisatie 
van de manifestatie in overweging kan nemen. 
Een volgende Winkelhof manifestatie staat op de jaarplanning voor 
januari 2018. Wim Koree vraagt of een timing van januari nou wel zo 
verstandig is. Zou het niet beter na de zomervakantie kunnen (of 
wellicht juist iets ervoor in mei of juni) als sommige mensen afscheid 
hebben genomen van hun oude sportvereniging of op het punt staan 
te doen en iets nieuws willen beginnen op sportgebied. Bij de meeste 
clubs betaal je jaarcontributie en ben je voor een heel jaar gebonden 
aan de vereniging en kun je niet zo maar halverwege het jaar er 
tussenuit. In feite was de vorige manifestatie oorspronkelijk ook 
gepland tijdens de Nationale Sportweek in de een na laatste week 
van september. Dat is toen niet door gegaan vanwege de brand in de 
parkeergarage van de Winkelhof. Maureen geeft aan dat er ook 
argumenten zijn om het juist wel in januari te houden omdat sommige 
mensen het nieuwe jaar met nieuwe plannen beginnen (bijvoorbeeld 
stoppen met roken). George-Jan geeft aan dat hij voor een 
manifestatie in september minder tijd heef voor voorbereiding 
wegens vakantieplannen. Er zal dus een zwaarder beroep gedaan 
moeten worden op anderen voor de organisatie. Het voorstel van 
Wim zal ter sprake komen tijdens de volgende bestuursvergadering. 
Volgend seizoen worden weer introductietrainingen gehouden. 
Trainingen voortaan alleen nog in de Bloemerd, omdat het in de 
Bloemerd in gedrang komt met de doorgaans grote opkomst daar. 
Dat is natuurlijk spijtig voor leden die niet anders kunnen dan op 
maandagavond komen, maar het is even niet anders. 
 

Behoud, boeien en binden 

Positief is de groei van 43 naar 59 leden over het afgelopen jaar. 
Verder is ook toe te juichen dat de jeugd steeds meer mee doet aan 
de toernooien op woensdagavond. 
 

Enquête oud-leden 
Onder de leden die in de afgelopen 1 à 2 jaar vertrokken zijn bij de 
Spotvogels is een enquête gehouden omtrent de reden van hun 
vertrek. Ex-leden geven o.m. aan weggegaan te zijn omdat het 
gemiddelde niveau van de spelers (erg) gezakt is en omdat er geen 
competitie meer gespeeld werd. Daar is in de afgelopen tijd wat aan 
gedaan om het tij te keren. Het gemiddelde speelniveau is wat 
opgevijzeld door het aanbieden van gratis training, en er wordt weer 
competitie gespeeld.  
Sommigen vonden de sfeer niet zo prettig en er wordt zelfs gerept 
van weinig collegiaal gedrag, waarbij spelers andere spelers die 
fouten maken negatief bejegenen. Dat soort gedrag kan en mag niet 
getolereerd worden. Ernst doet een dringend beroep op een ieder dat 
als dat voorkomt men degene die zich negatief uitlaat er op 
aanspreekt of dat men het voorval aankaart bij het bestuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actie Frank: 
geschikt tijdstip voor 
Winkelhof-
manifestatie op de 
agenda van de 
eerstvolgende 
bestuursvergadering 
zetten. 
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Spreiding van aantal spelers op een speelavond, speelniveau en 
gezelligheid is ook te bewerkstelligen door spreiding over de 
avonden. Vandaar dat George-Jan een oproep doet op alle 
maandagavond spelers om vaker de woensdagavond, die over het 
algemeen een lagere bezetting kent, te bezoeken. De ALV vraagt om 
ook enquêtes te houden onder huidige leden met allerlei relevante 
vragen. 
 

Huidige situatie 
Op maandagavond is de opkomst nog altijd beter dan op woensdag-
avond, echter er is wel een verbetering te constateren voor wat 
betreft de opkomst op woensdagavond. 
De voorzitter is trots dat op een ledental van bijna 60 personen er 
liefst 20 vrijwilligers te vinden waren die bereid waren een en ander 
voor hun club te doen. 
 

Beleidsplan 2017-2019 
Vanwege het succes van Werven, Boeien en Binden gaan de 
Spotvogels op de ingeslagen weg door. Ook de introductietraining 
volgend op de Winkelhof manifestatie wordt in stand gehouden. 
De contributie zal, om ons niet uit de markt te prijzen, niet worden 
verhoogd. 
 

Financiële consequenties van de plannen 

Het streven om het saldo op winst- en verliesrekening om te buigen 
van een negatief naar een positief saldo, zoals afgesproken was op 
de voorlaatste  ALV, is gelukt. Het terug gaan van de hele naar 2/3e 
zaal in de Bloemerd heeft daar zeker aan bijgedragen. 
 

Sportzaal de Hoftuyn 
Er is door een commissie van het bestuur serieus gekeken naar de 
optie om in de toekomst gebruik te maken van Sportzaal de Hoftuyn. 
Het is de helft goedkoper dan de Bloemerd, maar er staan zoveel 
nadelen tegenover dat het bestuur geen heil ziet in gebruik er van. 
De ALV stemt er mee in om af te zien van een mogelijk gebruik van 
de Hoftuyn. 

   

 
Actie Frank/Petra. 
Nadenken over 
vraagstelling voor 
enquête onder 
huidige leden. 
Faciliteren om 
enquête online in te 
vullen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Technische commissie (TC)  
Trainingen 2017/’18. 
Wat voor soort trainer is gewenst? John en Cor doen het voor niets 
en hun trainingen zijn van voldoende niveau om competitiespelers 
voor de klasse 7 klaar te stomen. Als we gediplomeerde trainers 
willen zijn daar kosten aan verbonden. Een mogelijke trainer is 
wellicht Theo Gennes. Het zal dan niet meer mogelijk zijn om de 
trainingen geheel gratis aan te bieden. Vergelijk de training bij 
Shuttlewoude die 45 euro kost voor de deelnemers. Een van de 
enquêtevragen zou moeten zijn of leden er een eigen bijdrage voor 
over hebben om betaalde trainingen van goede kwaliteit te kunnen 
volgen. 
Pepijn bepleit de zogenaamde Amsterdamse trainingsvariant: als er 
getraind wordt doen op dat moment dan ook alle aanwezigen mee. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Actie Frank/Petra: 
enquêtevraag over 
betaald trainen 
opnemen. 
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8. Jeugdzaken  
Maureen is al vele jaren jeugdcoördinator bij de Spotvogels. Ze zal 
het in de komende tijd niet meer zo intensief kunnen doen vanwege 
andere activiteiten op badmintongebied. Er wordt tijdens de ALV 
dringend een oproep gedaan op met name ouders van jeugdleden 
om als vrijwilliger ondersteuning te verlenen. Dat verlicht ook de 
lasten voor de huidige vrijwilligers. Petra merkt op dat als het om 
speeltechniek gaat de vrijwilliger in kwestie wel enige technische 
bagage moet hebben. Personen die serieus voor enige tijd 
ondersteuning willen verlenen, maar zich technisch daarvoor niet 
voldoende adequaat achten, kunnen van de Spotvogels het aanbod 
krijgen om bij de Badmintonbond een cursus te volgen.  

 
9. Jaarplanning 2017/’18 
Op de jaarplanning is te zien wanneer het seizoen van 2017/’18 van 
start gaat, eerste speeldag is op 21 augustus 2017, en de laatste 
speeldag vindt plaats op 4 juli 2018. Ook de dagen waarop niet 
gespeeld wordt, bijvoorbeeld vanwege een feestdag, worden 
genoemd. Verder worden data voor evenementen als toernooien, 
Winkelhof manifestatie e.d. globaal aangegeven.  
Alhoewel de Spotvogels een badmintonvereniging is, is er ook 
aandacht voor activiteiten anders dan badminton, zoals bowling en 
spelletjes. John Wallaard wil voor dat laatste graag animator zijn. 
Definitieve data staan nog niet vast. 
 

 
Actie 
Maureen/George-
Jan: polsen bij leden 
en ouders van 
jeugdleden om bij de 
jeugd een helpende 
hand te bieden.  

 

10. WVTTK/Rondvraag 
Jan Pieter stelt de vraag of het niet realistischer is om met 
Shuttlewoude een fusie aan te gaan. Ongeveer een jaar geleden zijn 
alle mogelijke opties van samenwerking door beide clubs besproken. 
Fuseren is vooralsnog een brug te ver. Zeker Shuttlewoude is daar 
nog niet aan toe. 
 

Arie de Haan stelt de vraag of het te overwegen is om de woensdag-
avond naar een andere avond te verzetten opdat Shuttlewoude meer 
bereidheid zou tonen om die avond te bezoeken. Om allerlei redenen 
zal dat niet werken. 1) het zaalhuurschema is min of meer op vaste 
conventies gebouwd. Het zal niet makkelijk zijn om in overleg een 
club zo ver te krijgen dat zij op een andere avond gaan spelen; 2) de 
enige avond die overblijft is de dinsdagavond. Twee avonden achter 
elkaar wordt niet door iedereen een aantrekkelijke optie gevonden.  
Voor wie dat wil is op zondagochtend tussen 10 uur en half 12 nog 
enige ruimte voor senioren om te spelen dan wel te trainen. Er wordt 
geopperd om daar ook in een enquête aandacht te besteden. 
Arie Oorschot heeft het de laatste tijd minder naar zijn zin bij de 
Spotvogels. Dat komt omdat minder mensen met hem willen 
dubbelen. Als hij zijn speelkaart ophangt komt het geregeld voor dat 
niemand anders zijn of haar kaart daar bij hangt. Hij zou graag wat 
meer mensen om zich heen zien van min of meer gelijk niveau. Dat 
maakt de kans wat groter op een gelijkwaardige partner of 
gelijkwaardige tegenspelers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actie Frank/Petra: 
enquêtevraag 
stellen wie 
belangstelling heeft 
voor zondagochtend 
spelen en trainen. 

 

   
 


