
Algemene Leden vergadering B.C. De Spotvogels

Datum: 18-10-2021
Plaats: Kantine Sporthal de Does
Tijd: 19:30 – 20:30 uur.
Notulist: Susan Haneveld

Bijlage:
- Notulen ALV 1 juni 2021,
- Jaarverslag 2020/2021 (inclusief verslag kascommissie)
- Begroting 2021/2022
- kennismaken Susan Haneveld

Aanwezig George-Jan le Roy, Susan Haneveld, Petra Borreman, Annemarineke
Veer, Wim Koree, Martin Woudstra, Nienke Berkhoudt, Frank Linder,
Arie Oorschot

Afmeldingen: Ronald Kluivers, Maureen Westerkamp.
Ook is het herfstvakantie.

OPENING

Vaststellen Agenda Geroge-Jan opent de vergadering. Hij wil de vergadering rond 20:00
afsluiten in verband met de speeltijden van de leden.

Ronald heeft 2 punten aangedragen.

Notulen vorige
vergadering

Notulen zijn goedgekeurd. Er zijn geen vragen over de notulen.

Aangepaste begroting is toegestuurd.

Mededelingen Arie de Haan. heeft ontsteking aan zijn hartspier. Er wordt
voorgesteld om een kaartje namens BC de Spotvogels te sturen,
Petra neemt dit op zich.

Binnengekomen stukken

Jaarrekening 2020/2021 a. Eindafrekening 2020/2021
Petra bespreekt de jaarrekening: Bijzondere grootboekrekening.
Contributie is hoger begroot, dan dat erbinnen is gekomen, veel
ledenverlies.
Normaal gesproken zijn de baten anders, training bijdrage



kwijtgescholden, junioren hebben wel elke keer gespeeld omdat het
mocht. Proefabonnementen zijn ook niet doorgegaan.

Sponsoren, die hadden het ook moeilijk, maar gelukkig zijn weinig
sponsoren weggegaan. Wat we dus allemaal te kort hebben
binnengekregen, we hebben ook minder aan lasten gehad. Zaalhuur
van vorig seizoen teruggekregen. Bestuur heeft ervoor gekozen
korting op de zaalhuur niet volledig in te zetten op de contributie
maar in te zetten voor het jeugdproject en het tekort op de
begroting van 21/22. Bondscontributie per persoon is  omhoog
gegaan. Materialen hebben we weinig aan uitgegeven, geen
toernooien.

We hebben dus minder kosten gemaakt, dus hebben we een
positief resultaat van 2000 euro.

b. Verslag kascommissie
Annemarineke en invaller: Ans
Het ziet er keurig uit, het wordt netjes bijgehouden en verwerkt.

2 vragen: Kascommissie vindt dat wij erg veel spaargeld hebben
voor de weinig hoeveelheid leden. Het is fijn om reserve te hebben,
maar deze is nu wel erg hoog (€ 14.700). Kunnen we dit niet voor
een deel teruggeven aan de leden? Bijvoorbeeld contributie 1 of 2
jaar niet verhogen. Welk bedrag hebben we dan echt nodig. Ze
vindt het ook goed om 10.000 reserves te hebben, waarom
contributieverhoging of daarin middelen.
Dit jaar is dat al gedeeltelijk gedaan. Elk jaar een voorziening
opnemen voor ons lustrum in 2025. GJ steunt het voorstel: Frank
vindt dat er wel moet worden aangegeven wat dan een gezonde
positie is.

Ronald (via mail) vindt dat de sponsorbedragen eigenlijk niet mogen
besteed worden aan reguliere begrotingszaken. De inkomsten van
de sponsoren gebruiken voor iets extra’s. Je moet zonder sponsoren
ook kunnen draaien, het bestuur had dit wel voor ogen. En is ook
geprobeerd uit te voeren, we waren er bijna, maar door Corona is
dit niet gelukt.
Annemarineke wordt gevraagd of ze weer kascommissielid wil zijn.
Daar gaat zij mee akkoord. Ans wordt nog gevraagd.

C. Begroting 2021/2022 (na verwerking afspraken ALV 1 juni)

Ronald (via mail) vindt dat wij aan ledenwerving moeten doen, zoals
een clinic.  Het is toegezegd in de oplegnotitie van de begroting in
juni. GJ neemt het mee naar de evenementencommissie. Frank
geeft aan dat het al is eerder is gedaan. Wat is er toen precies
gedaan: spelen, dingen laten zien, zaterdagochtend. Topspelers
uitnodigen bijvoorbeeld. We kunnen dit zelf ook heel goed. We
hebben het gedaan in de Winkelhof.



BALANS:
Geen op/aanmerkingen

Binnengekomen punten Ronald (via mail): de sponsoren, het sponsorbedrag, is dat volgens
de Penningmeester een structurele of eenmalige verlaging? Petra
denkt dat dit is door Covid. De verwachting is dat er gewoon een
stap op de plaats is  omdat sponsoren het ook zwaar hebben gehad
door Covid.

Bestuursverkiezing Vacature Secretaris:
Voordracht door het bestuur: Susan Haneveld
Omdat er geen tegenkandidaten zijn wordt Susan bij acclamatie
benoemd als secretaris. Welkom.

Rondvraag Wim: ALV vindt nu plaats tijdens de herfstvakantie. Volgende keer
rekening mee houden.

Wim: Is er een mogelijkheid om een vergadering toe te voegen aan
de agenda via een link in je mail. Is mogelijk, maar per
besturingsssyeteem en mailprogramma verschillend. Petra zal er
naar kijken.

Najaarstoernooi is ook voor Shuttlewoude. GJ heeft het ook
gestuurd aan Alex van Shuttlewoude.

Ronald (via mail): ouderkindtoernooi. GJ neemt het mee. Is al een
keer over gesproken, wordt meegenomen naar de
bestuursvergadering.

ACTIELIJST

Petra Borremans Kaartje naar Arie de Haan sturen.

George-Jan le Roy Voorstellen worden meegenomen: in de actielijst:
begroting van volgend jaar → reserves verlagen tot
bijvoorbeeld € 10.000.

George-Jan le Roy Ouder-kindtoernooi aan Maureen voorleggen

Dagelijks Bestuur In de nieuwsbrief een stukje plaatsen over het Sponsorkliks

George-Jan le Roy/David Fliers Manifestatie in de sporthal op zaterdag. Wanneer is het
voorste deel van sporthal de Bloemerd vrij? Wie kunnen
willen helpen. Op tijd bekend maken en reclame maken
(kranten, posters, etc. Mooie/goede posters maken. Samen



met David.


