Notulen
Algemene Ledenvergadering B.C. De Spotvogels
Datum:
Plaats:
Tijd:

Maandag 7 oktober 2019

Geleverde Bijlage:
Aanwezig:

1 Notulen vorige vergadering, 2: Jaarrekening 2018/2019 3: Jaarplanning
George Jan Le Roy, Petra Borreman, Ronald Kluivers, Riet Baars, Martin
Woudstra, Hilde van Keulen, Pepijn van Empelen, Wim Koree, David Fiens, Frank
Linder, Irma Schijf, Arie Oorschot, Albert Brinksma, Arie de Haan, Marianne van
Maaren
Nienke Berkhout, John Wallaard, Maureen Westerkamp

Afgemeld:

Sporthal de Does
19.30 u.

1. Opening
a. Vaststelling agenda
b. Mededelingen: woensdag 30 oktober is het Halloween toernooi
2. Notulen Bestuursvergadering van 20 augustus 2019
a. Deze zijn goed gekeurd, geen opmerkingen
3. Nabespreking ALV
a. Financiën en Jaarrekening
Er is een positief resultaat van E329,- ondanks de huurverhoging. Dit komt mede door leden
toename. Voor details zie de reeds geleverde bijlage 2: de jaarrekening.
*Hierbij is de jaarrekening definitief vastgesteld.
b. Verslag kascommissie
De jaarrekening en balans zijn voorgelegd aan de kascommissie. Dit waren Ronald en Ans. Zij
hebben alles doorgenomen en steekproeven gedaan. Zij hebben geen bijzonderheden
aangetroffen. Alles zag er goed en overzichtelijk uit.
c. Décharge verlenen
Op voorstel van de Kascommissie (Ans en Ronald) verleent de ALV het bestuur décharge
voor het gevoerde (financiële) beleid.
d. Benoeming kascommissieleden 2019/2020
De nieuwe kascommissie leden zijn benoemd. Dit zijn Pepijn en Ronald
4. Badminton Nederland
a. Ontwikkelingen contributie structuur
Toelichting van de voorzitter aan de hand van een hand-out. De hand-out en de
samenvatting staan onderaan deze notulen (pag. 3 en 4). Zaterdag 12 oktober gaan de
penningmeester en de voorzitter naar de vergadering van de Badminton bond. Zij zullen van
dit bezoek schriftelijk een terugkoppeling geven in de maand oktober. De vraag voor nu is of
we alle leden aan de Badminton Bond willen opgeven of niet?
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*Er wordt besloten voor nu vast te houden aan de huidige situatie en dat is 44 leden
opgeven van de 57.
5. Ledengroei
a. Aantal leden per 1 oktober
Het aantal leden is 57. Er zijn nu 5 proefleden senior en 6 jeugdleden gestart. Der Jeugd zit
op dit moment vol. Er is een stop tot november.
b. Noodzaak om jeugdbegeleiding uit te breiden
Hierbij een oproep aan alle leden en aan de ouders van de jeugdleden. De oproep is of zij
willen en kunnen helpen bij de begeleiding van het jeugd badminton. Er zijn verschillende
opties om te helpen, je hoeft dus bijvoorbeeld niet iedere zondag. Het ondersteunen kan
ook eens in de paar weken zijn. Als je interesse hebt en/of je wilt de mogelijkheden
bespreken, dan kun je contact opnemen met Maureen.
6. Jaarplanning
a. Op de website van de BC De Spotvogels staat de kalender. Deze wordt steeds bij gehouden.
7. Rondvraag/WVTT
a. Is er meer bekend over het oliebollentoernooi? Antwoord, nee is nog niks over bekend,
omdat het nog niet mogelijk is geweest een afspraak met het bestuur van Shuttlewoude te
maken. Zodra er meer bekend is, zal dit gedeeld worden.
8. Sluiting
a. 20:26 uur
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9. Hand-out en samenvatting

a. Samenvatting:
Informatie over ontwikkelingen in de contributiestructuur van de Badminton Nederland
In juni 2019 is de halfjaarlijkse vergadering geweest van Badminton Nederland. Op de agenda stond
onder andere de voorgesteld nieuwe contributiestructuur. Ondanks het feit dat de Bondsvergadering
deze aanpassing in de contributiestructuur niet heeft goedgekeurd, agendeert het Bondsbestuur dit
agendapunt opnieuw in de eerstkomende Bondsvergadering van februari 2020. Het lijkt daarom
verstandig dat we als BC De Spotvogels gaan nadenken wat ons standpunt hierin zal zijn.
Komende zaterdag 12 oktober 2019 zijn ALLE verenigingen uitgenodigd naar Almere te komen om de
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plannen nogmaals voor te leggen en ons te overtuigen van het feit dat nieuwe ontwikkeling noodzakelijk
is.
Welk voorstel is in juni gedaan (en afgewezen!).
Omdat het aantal leden van de Bond schrikbarend daalt (in 3 jaar ruim 3.000 leden minder!) moet de
bond wel nadenken hoe zij toch de inkomsten van € 1 miljoen binnen gaan krijgen. Volgens het
Bondsbestuur komt dit mede omdat verenigingen niet alle leden aanmelden bij de bond en dat scheelt
inkomsten. Er wordt nagedacht hoe dit bij verenigingen gecontroleerd kan worden!
Ook daalt het animo om competitie te spelen. Het wordt elk jaar moeilijker om een goede competitie te
kunnen samenstellen. De analyse van het bondsbestuur is dat dit komt omdat leden moeten betalen
voor de competitie en daardoor geen competitie meer willen spelen. Dit komt mede omdat er regionaal
andere samenwerkingsverbanden zijn ontstaan waar tegen een veel lager tarief competitie kan worden
gespeeld.
Het idee is opgepakt om deelname aan de competitie makkelijker te maken door de contributiestructuur
te wijzigen.
Hoe is het nu?
Elke vereniging betaalt een bijdrage (€ 110) om als vereniging lid te zijn. Daarnaast betaalt de vereniging
een extra bedrag per lid (€ 11). Voor elk competitieteam dat wordt ingeschreven moet een bedrag
betaald worden. Hoe hoger het team speelt hoe hoger de teambijdrage (€ 1.700 voor de eredivisie tot €
21 voor de opstapscompetitie).
Voor BC De Spotvogels staat op de begroting een bedrag van € 1.150 voor de bondsbijdrage en ook wij
geven niet alle leden op. Dit bedrag is vastgesteld voordat de bond de bedragen met 5% heeft
verhoogd in juni 2019!
Van de 55 leden die we hebben we 41 leden aangemeld. Wanneer we alle leden aanmelden bij de Bond
zijn we ongeveer € 300 duurder uit.
Daarom dat we jullie willen informeren over de op handen zijnde herstructurering, de mogelijke
consequenties voor ons en hoe wij ons 12 oktober zullen opstellen. Willen we dit opbrengen dan zal
de contributie met ongeveer € 5 worden verhoogd, alleen al op basis van de bondskosten.
Wat is het voorstel van Badminton Nederland?
De verenigingsheffing komt te vervallen en de teambijdrage voor de competitie vervalt. Alleen de 1e
divisie en eredivisie gaan nog een bedrag betalen per team, alleen een lager bedrag. Daar staat tegen
over dat de bijdrage per senior lid van de vereniging bijna 4x zo hoog gaat worden (€ 40) en voor de
juniorleden 2x hoger (€20).
Dit nieuwe voorstel is voordelig voor grote verenigingen die veel teams in de competitie hebben en die
op hoog niveau spelen. Voor de kleine verenigingen met weinig competitieteams is dit voorstel nadelig.
In dit voorstel zijn we (als we alle leden aanmelden) ongeveer € 700 duurder uit.
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Welke vragen liggen nu voor?
• Geven we wel of niet alle leden op aan de Bond? De Bond heeft al een schrijven hierover aan alle
verenigingen laten uitgaan waarin zij een duidelijk standpunt innemen. Elke vereniging is statutair
verplicht alle leden op te geven. Er wordt nagedacht over de methodiek om controles uit te gaan voeren.
Wat als we een boekencontrole van de Bond kunnen verwachten?
•
•

Consequentie 1: BC De Spotvogels krijgt een boete van €?
Consequentie 2: in het ergste geval kunnen we worden geroyeerd. o?

Consequentie is dat de contributie dan met ongeveer € 12 à € 15 moet worden verhoogd, alleen al op
basis van de bondskosten.
Wat als de Bond het voorstel van de aangepaste contributiestructuur gaat doordrukken?
•
•

•

Blijft BC De Spotvogels lid van Badminton Nederland?
Welke voordelen biedt de Bond:
o Competitie kunnen spelen
o Gebruik maken van opgeleide trainers door de Bond
o Reclamemateriaal bij evenementen (sommige gratis andere te koop §
Verenigingsondersteuning (?)
o Topsport (?)
Zijn er alternatieven?
o Ja. Voor de senioren is het eventueel mogelijk om deel te nemen aan alternatieve
recreatieve competities in de omgeving. Recreanten Competitie Zuid-Holland (RCZ) is
zo’n organisatie. De koste daarvan zijn minimaal (ongeveer € 45 per team.
o Neen. Voor de junioren is er niet zo’n uitwijk voorhanden.

Resumé: Wat is wijsheid?
1. Alle leden opgeven of slechts die leden die competitie spelen?
2. Lid blijven van Badminton Nederland?
3. Welke alternatieven zijn er?

