Badmintonclub De Spotvogels

Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum:

Maandag 8 oktober 2018, 19:30 uur, Sporthal De Does

Aanwezig:

Riet Baars, Nienke Berkhoudt, Cor van den Bogaard, Petra
Borreman, Albert Brinksma, David Fliers, Wilfred v.d. Heijden,
Ans Hogenboom, Ernst Iwema, Hilde van Keulen, Ronald
Kluivers, Wim Koree, Frank Linder (notulist), Arie Oorschot,
George-Jan Le Roy, John Wallaard, Martin Woudstra en
Maureen Westerkamp.

1. Opening
Voorzitter George-Jan opent de Algemene Ledenvergadering en heet
alle aanwezigen van harte welkom. Annemarineke Veer en Arie de
Haan hebben bericht van afmelding gestuurd.

2. Mededelingen
Ter afsluiting van het seizoen 2017-’18 werd voor het eerst een Endof-Season toernooi gehouden. Het gros van de deelnemers was er
zo enthousiast over dat het bestuur in samenspraak met de
Evenementencommissie heeft besloten dit toernooi standaard ieder
einde seizoen te organiseren.
Voorzitter George-Jan bedankt alle organisatoren en vrijwilligers die
meegeholpen hebben aan de Sportkennismaking Actie voor hun
inzet. Het belang van onze bijdrage aan deze actie was om de jeugd
enthousiast te maken voor badminton en ze geïnteresseerd te maken
voor een lidmaatschap bij BC De Spotvogels. Er werd een clinic
georganiseerd waaraan maar liefst 191 jongeren hebben deelgenomen. Een drietal deelnemers aan de Sportkennismaking Actie
heeft zich als proeflid aangemeld. René Vonk verzorgt ’s zondag de
training voor proefleden. Bij de senioren hebben Anna Oldenhave en
Willem-Jan van Velzen te kennen gegeven lid te worden van onze
club. Daarnaast zijn er nog twee senioren die proeflid zijn geworden
en daarmee tevens potentieel nieuw lid.
Zaterdag 13 oktober a.s. vinden de halve finales van de jaarlijkse
Dutch Open plaats in Almere. Daarover heeft het bestuur al een mail
uitgestuurd met het verzoek zich aan te melden als men het
evenement zou willen bijwonen. Bijzonder dit keer is dat ons jeugdlid
Calvin v. Stenus de eervolle uitnodiging heeft gehad om deel te
nemen aan de Junior Master Cup die in het ochtenddeel en aan het
begin van de middag wordt georganiseerd. Frank wijst er nog op dat
als men nog voor voorverkooptarieven naar deze happening wenst
men uiterlijk 8 oktober toegangskaarten moet hebben besteld.
Belangstellenden om deel te nemen aan de senioren voorjaars
competitie van volgend jaar moeten rekening houden met de uiterste
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inschrijfdatum van 31 oktober!
Woensdag 31 oktober wordt voor het eerst een Halloween toernooi
gehouden. Voor het ludieke element is het bestuur blij dat Nienke
Berkhoudt zich heeft aangeboden om deelnemers van dat toernooi
indien ze dat wensen te schminken.

3. Ingekomen stukken
Van Wim Koree is een mail ontvangen met het verzoek om de
notulen van vorige ALV aan te vullen met een punt dat hij toen aan
de orde stelde maar niet werd opgenomen in die notulen. Dit komt
aan de orde in het agendapunt 4 Notulen vorige ALV d.d. 28 mei.
Op een mail van de secretaris aan de leden met de vraag wie
belangstelling heeft voor de vacante positie van TC bestuurslid is
geen reactie ontvangen. Zie ook agendapunt 8 Bestuurswisseling.

4. Notulen vorige ALV d.d. 28 mei 2018
De notulen van de vorige ALV worden door de Algemene Leden
Vergadering tekstueel in orde bevonden.
Inhoudelijk
Agendapunt 1, bovenaan pagina 2.
Actiepunt bestuur, bedenken van oplossingen voor een evenwichtigere verdeling van speelbeurten voor de aanwezige spelers op
die avond. Het bestuur heeft hier serieus over nagedacht en een
aantal mogelijke varianten geopperd maar deze zijn door dat zelfde
bestuur verworpen als zijnde te gekunstelde oplossingen. Het
bestuur voelt wel voor een gedragsregel dat alle leden zich als
beschaafde volwassen mensen dienen te gedragen die zonder
onderscheid des persoons een ieder zoveel mogelijk aan bod laat
komen bij het spelen en te voorkomen dat steeds dezelfde mensen
aan de kant staan.
Agendapunt 3, vaststelling extra categorie leden.
Ingebrachte mail van Wim Koree n.a.v. van agendapunt 3 van de
vorige notulen. Wim had het bestuur ook gevraagd (maar was niet
opgenomen in de notulen) of de statuten zodanig kunnen worden
aangepast dat contributies naar draagkracht kunnen worden geheven
maar dan van structurelere aard, dus niet maar eenmaal. Dit is
uitgezocht door het bestuur en het blijkt dat aanpassing niet nodig is
omdat de Statuten daar al in voorzien. Krachtens artikel 7 lid 2 van
de Statuten (Het bestuur is bevoegd om wegens, bijzondere
omstandigheden, een lid geheel of ten dele ontheffing te verlenen
van het betalen van contributie in enig jaar) kan het bestuur voor de
persoon in kwestie vaker dan eenmalig een lagere contributie heffen
als omstandigheden daar om vragen. Als een lid gedurende langere
tijd onvoldoende draagkracht heeft om het volle contributiebedrag te
betalen kan hij of zij het bestuur om geheel of gedeeltelijke ontheffing
verzoeken. Als de verminderde draagkracht langer aanhoudt kan de
betreffende persoon het bestuur voor een nieuw seizoen wederom
om ontheffing vragen. Aangezien draagkracht ieder jaar kan
fluctueren is het wel nodig dat het bestuur ieder jaar een nieuwe
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afweging maakt.
Agendapunt 4, evenementencommissie
Bij de badmintonclinic in het kader van de Sportkennismaking van
scholieren hebben George-Jan en een fotograaf van het Leiderdorps
Weekblad (Johan Kranenburg) foto´s willen maken van het
evenement maar dat werd door een van de begeleidende docenten
tegengehouden met als argument dat er ouders zijn die geen
toestemming verlenen voor het maken van foto´s van hun kinderen.
De docent wist niet precies om wie het ging. Dus konden er in het
geheel geen foto´s gemaakt worden wat wel jammer is voor de grote
meerderheid die een foto van zichzelf juist heel leuk vindt. Volgens
Wim Koree horen de docenten precies aan te kunnen geven van wie
er wel en geen foto´s gemaakt mogen worden. Bij een volgend
evenement zal daar op gelet worden. Overigens ook bij de Winkelhof
Manifestatie mogen foto´s alleen gemaakt worden met instemming
van de gefotografeerden of in het geval van kinderen hun ouders.
De notulist Frank wordt bedankt voor zijn verslaglegging.

5. Jaarrekening 2018/’19
a. Financieel verslag
Penningmeester Petra bespreekt de voornaamste resultaten op de
winst- en verliesrekening.
Aan batenzijde is er een lagere opbrengst aan contributies dan op
de begroting stond omdat er bij de start van het seizoen minder
leden waren dan voorzien. Dat is ten dele gecompenseerd door
aanwas van nieuwe leden gaandeweg het seizoen. Verder zijn de
inkomsten uit de sponsorgelden via BOL flink gedaald vanwege
een onverwachte afname van sponsoren. Dit jaar lijkt het er op dat
er zich nieuwe sponsoren aandienen, maar het blijft ieder jaar
ongewis wat de uiteindelijke opbrengst aan sponsorgelden zal
worden.
Aan lastenzijde is de zaalhuur hoger dan begroot. Op zondag
moest voor het mixteam in de najaarscompetitie extra banen
gehuurd worden. Daar was niet in voorzien in de begroting. Verder
was er in de begroting geen rekening gehouden met de indexering
van de zaalhuurtarieven (1,7%). Verder kan een kleine meevaller
van ruim 100 Euro genoteerd worden voor uitgaven aan shuttles
(post 3040). Een deel van de shuttles die aangeschaft zijn
kwamen namelijk ten laste van de resultatenrekening van seizoen
2016/’17. Op de begroting voor afgelopen seizoen werd gerekend
op dat baten en lasten elkaar in evenwicht zouden houden. De
genoemde tegenvallers zijn er vooral de oorzaak van dat het
afgelopen seizoen is afgesloten met een negatief financieel
resultaat (-760 Euro). Om quitte te kunnen spelen zouden er
ongeveer 7 leden meer nodig zijn dan het huidige aantal.
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b. Verslag kascontrolecommissie
Zoals in het toegestuurde verslag te lezen is heeft de
kascontrolecommissie bestaande uit Annemarineke Veer en
Wilfred v.d. Heijden de financiële boekhouding over het afgelopen
seizoen in orde bevonden. De commissie adviseert de ALV van
BC De Spotvogels dan ook om de jaarstukken goed te keuren en
het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel
beleid in het jaar 2017-2018. Aldus wordt ter vergadering de
jaarrekening vastgesteld en het bestuur en de penningmeester in
het bijzonder worden decharge verleend. De voorzitter bedankt de
kascontrolecommissie voor de uitvoering van haar taak.
c. Werving/herbenoeming kascontrolecommissie 2018/’19.
Het bestuur is op zoek naar nieuwe leden voor de kascontrolecommissie die het financieel beleid in het jaar 2018/’19 gaat
toetsen. Voor Annemarineke en Wilfred was dit de 2 e keer, en
volgens de statuten mogen zij volgend jaar niet op herhaling. Het
bestuur heeft Hilde van Dijk en Ans Hogenboom bereid gevonden
deel uit te gaan maken van de nieuwe kascontrolecommissie.

6. Eventuele aanpassingen in plannen 2018/’19 n.a.v.
uitkomsten Jaarrekening 2017/’18
De voorzitter geeft aan dat er met de kennis van nu geen grote
veranderingen te verwachten zijn in de in mei begrote inkomsten en
uitgaven. Hij rekent eerder op meevallers dan tegenvallers. De jeugdtrainer die aangetrokken is was bereid genoegen te nemen met het
bedrag dat daarvoor gereserveerd was in de begroting. Het was de
vraag of het bedrag waarvoor de club een goede trainer wilde
aantrekken wel zo realistisch was, maar het is gelukt. Daarnaast is er
een gerede kans dat er 7 nieuwe leden bijkomen. Daarom stelt de
voorzitter voor om de in mei van dit jaar opgestelde begroting
2018/’19 niet aan te passen.

7. Jaarplanning 2018/’19
De thuiswedstrijd van het competitieteam op 3 oktober is verplaatst
naar 24 oktober omdat de sporthal op die dag vanwege viering van
Leidens Ontzet gesloten was. Op woensdagavonden wanneer het
herenteam moet aantreden voor de competitieverplichtingen zal er
geen senioren training zijn.

8. Bestuurswisseling
Voorzitter George-Jan le Roy stelt zich herkiesbaar en de verlenging
van zijn termijn wordt met algemene stemmen aanvaard.
Bestuurslid TC Ernst Iwema heeft te kennen gegeven dat zijn taken
een zwaardere inspanning vergen dan hij van tevoren had ingeschat.
Hij stelt daarom zijn functie beschikbaar al heeft hij aangeboden om
voorlopig nog wel contactpersoon te blijven voor competitiecontacten
met de Badminton-bond (ccp-functie). Mail voor Ernst moet voortaan
naar ccp@spotvogels.nl. Ernst krijgt als dank voor zijn voorbeeldige
inzet een cadeaubon van het bestuur, al laat die nog even op zich
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wachten omdat George-Jan vergeten was die mee te nemen.
Als kandidaat voor de vacante functie van bestuurslid TC heeft het
bestuur Martin Woudstra voorgedragen. Er zijn geen aanmeldingen
ontvangen van tegenkandidaten. De aanstelling van Martin Woudstra
als nieuwe bestuurslid TC met ingang van heden 8 oktober wordt met
algemene stemmen aanvaard. Mail voor Martin moet naar
bestuurslidTC@spotvogels.nl. Volgend jaar verstrijkt de termijn van
het bestuurslidmaatschap voor de TC. Dus als Martin een vervolg wil
geven aan zijn bestuursfunctie zou hij zich volgend jaar opnieuw
herkiesbaar moeten stellen.

9. Wvttk / rondvraag
Hilde vraagt of men zo’n Sportkennismaking clinic als afgelopen
september voor de jeugd is gehouden voor herhaling vatbaar vindt.
Gezien het succes van de clinic is de algemene stemming onder de
aanwezigen dat we dat volgend jaar zeker weer moeten gaan doen.
Een andere vraag van Hilde is of de vereniging niet nog meer zou
moeten investeren in ledenwerving. De voorzitter geeft daarop aan
dat er een wervings- en evenementencommissie actief is die er
aandacht aan besteedt. Daarnaast is er ieder jaar een Winkelhofmanifestatie met als uiteindelijk doel ledenwerving. Nienke vraagt
zich af of het niet beter is om apart een wervingscommissie en apart
een evenementencommissie te hebben. Daar zijn zowel argumenten
voor als tegen. De voorzitter nodigt Hilde en Nienke uit, als ze al toch
zo actief aan het meedenken zijn over zaken als ledenwerving en
PR, om bij de eerstvolgende bijeenkomst van de wervings- en
evenementencommissie (dit keer toevallig direct na de ALV)
aanwezig te zijn of misschien zelfs wel lid te worden van deze
commissie. Hilde en Nienke besluiten daarop om de eerste keer aan
te schuiven. Ernst maakt nog de formele opmerking dat het in feite
het bestuur is dat de samenstelling van de commissies moet
vaststellen.

10. Sluiting
.
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