Badmintonclub De Spotvogels

Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum:

Maandag 9 oktober 2017, 19:30 uur, Sporthal De Does

Aanwezig:

Petra Borreman, Albert Brinksma, Pepijn van Empelen (later),
David Fliers, Lena Goroshkova, Arie de Haan, Wilfred vd
Heijden, Ernst Iwema (notulist), Arnaud Jansen, Ronald
Kluivers, Wim Koree, Rosanda Ljuboje, Loek Noordam (later),
George-Jan Le Roy, Annemarineke Veer, John Wallaard,
Maureen Westerkamp en Martin Woudstra.

1. Opening
Voorzitter George-Jan opent de Algemene Leden Vergadering en
heet alle aanwezigen van harte welkom. Vier leden (incl. ouders
daarvan) hebben zich afgemeld: Riet Baars, Mark Beun, Gerrit Hoek
en Frank Linder.
Wegens afwezigheid van de secretaris Frank Linder is notulering dit
keer in handen van Ernst Iwema. Eindredactie notulen is voor
rekening van secretaris.

2. Bestuursmededelingen
De voorzitter meldt dat er een vacature is voor het penningmeesterschap.

3. Notulen vorige ALV d.d. 29 mei 2017
De notulen van de vorige ALV worden door de Algemene Leden
Vergadering tekstueel in orde bevonden.
Inhoudelijk zijn er de volgende vragen/opmerkingen.
Ad agendapunt 5 (financiën). Het verschil tussen voorjaars- en
najaarstarief competitiedeelname van de Badmintonbond (actiepunt
voorzitter) verklaart de Badmintonbond als volgt: in het najaar wordt
een hogere bijdrage gevraagd om kostendekkend te zijn; in het
voorjaar is de bijdrage lager ter stimulering van nieuwe teams die
zich willen aanmelden voor de competitie. Annemarineke vraagt of
het verschil ook wordt doorberekend aan de competitiedeelnemers,
maar dat is niet het geval. Iedere competitiedeelnemer betaalt per
badmintonseizoen 40 euro competitiebijdrage ongeacht of hij/zij in
het voorjaar of najaar speelt of in allebei.
Ad agendapunt 6 (werving). Om nieuwe leden te werven is begin
dit seizoen een actie gestart om geïnteresseerde nieuwkomers de
gelegenheid te bieden om 2 keer gratis te mogen proefspelen. Indien
zij dan nog niet zeker zijn of zij een jaarlidmaatschap wensen is er ter
overbrugging de mogelijkheid geboden om voor het bedrag van 30
euro een proeflidmaatschap te nemen met een duur van 6 weken.
Voor de jeugd blijkt het tarief van 30 euro bij nader inzien te hoog te
zijn, omdat het niet in verhouding staat met het aantal keren dat men
er voor kan spelen. Het streven is om het jeugdtarief voor een
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proeflidmaatschap omlaag bij te stellen met ingang van het seizoen
2018-2019. De actie voor een proeflidmaatschap is redelijk succesvol
en heeft tot op heden vier nieuwe proef’leden’ opgeleverd.
De succesvolle Winkelhof promotie manifestatie van de Spotvogels
van afgelopen januari wordt volgend jaar januari weer herhaald.
Enquête onder huidige leden is in voorbereiding. Hij wordt nog voor
de Kerst gehouden.
Ad agendapunt 7 (Technische commissie).
Mark Beun (ouder van jeugdlid) assisteert bij jeugdtraining en doet
alles om deelname toernooien te stimuleren.
Over senioren training voorjaar 2018 moet het bestuur nog een
beslissing nemen.
De notulist Frank wordt bedankt voor zijn verslaglegging.

Actie Frank/
Petra: enquête
organiseren

Actie bestuur:
besluitvorming
senioren training
voorjaar 2018

4. Financiën
Aftredend penningmeester Arnaud Jansen presenteert het financieel
jaarverslag over seizoen 2016-2017. Mede dank zij de gehouden
wervingsacties die nieuwe leden opbrachten en inkomsten van
sponsordoeken heeft Spotvogels financieel gezien een goed jaar
gedraaid. Er zijn naar aanleiding van Arnaud’s presentatie en de
toegestuurde financiële documenten geen vragen van de aanwezige
leden. Wel wordt opgemerkt dat het in belang van de club is om de
sponsorinkomsten zo veel mogelijk op peil te houden. Verder is nog
een naheffing van de Badmintonbond over het afgelopen seizoen te
verwachten ten bedrage van ca. 60 euro.
De kascontrolecommissie bestaande uit Annemarineke Veer en
Wilfred v.d. Heijden (invaller voor Cor vd Bogaard) heeft de financiële
boekhouding over het afgelopen seizoen in orde bevonden. 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 2016-2017. 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.
De kascontrolecommissie over het financieel beleid in het jaar 20172018 zal uit dezelfde personen bestaan die het over afgelopen
seizoen hebben gedaan: Annemarineke en Wilfred. Hun
werkzaamheden zullen over een jaar plaats vinden.
Annemarineke Veer doet een pleidooi voor het bestellen van meer
shirts o.m. ook i.v.m. de komende Winkelhof manifestatie. Het
bestuur vindt het een goed idee en doet het voorstel om 24 shirts,
type polo, zonder naam, in verschillende maatvoering te bestellen.
Maureen Westerkamp zal maten inventariseren. Het aantal van 24 is
inclusief de shirts die voor jeugd en senioren besteld worden ten
behoeve van de competitie.

Actie Maureen:
bestelling shirts en
maten
inventariseren
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5. Bestuurswisseling
Wegens zijn aankomend vaderschap heeft penningmeester
Arnaud te kennen gegeven niet voldoende tijd meer te hebben
om zijn functie naar behoren uit te voeren en te willen aftreden.
Voorzitter George-Jan bedankt hem voor de uitstekende wijze
waarop hij zijn taak tot nu toe heeft uitgevoerd en biedt hem
namens het bestuur een afscheidspresentje. Arnaud dankt
daarvoor en geeft te kennen zijn penningmeesterschap met
plezier te hebben uitgevoerd. Het bestuur heeft Petra Borreman
bereid gevonden het penningmeesterschap over te nemen, en
draagt nadat is vastgesteld dat er geen andere kandidaten voor
deze functie zijn, haar graag voor ter benoeming. Haar
benoeming wordt geaccordeerd door de aanwezige leden.
6. Stand van zaken 2017-2018
Voor het seizoen 2017-2018 zijn twee typen shuttles aangeschaft: 1)
de witte Yonex 500 waar competitiespelers de voorkeur aan geven
en verder de gele Yonex 300. De Yonex 500 mag volgend seizoen
niet meer voor competitiedoeleinden gebruikt worden en wordt
vervangen door de nieuwe Yonex 600.
De Evenementencommissie nodigt de leden van harte uit voor het
handicap toernooi van 11 oktober en het Beaujolais toernooi van 22
november. Dit seizoen zal er geen Halloweentoernooi gehouden
worden.
Het competitieteam voor de senioren doet mee in de 7e klasse. Bij
het behalen van een kampioenschap wordt dat volgend jaar naar
verwachting een deelname in de 6e klasse. Loek Noordam wil graag
een team van 7 mensen dat volgend seizoen in de 4 e of 5e klasse
najaarscompetitie 2018-2019 gaat deelnemen. Hij heeft inmiddels de
toezegging van 7 personen.

Actie Loek: team
formeren voor
najaarscompetitie
2018-2019 4e/5e
klasse.

Training competitiespelers op woensdagavond wordt verzorgd door
Maureen en Priscilla. Na januari wordt de training ook opengesteld
voor niet-competitie spelers.
De huidige ledenstand is wat lager dan in begroting 2017-2018
voorzien was. De verwachting is dat uit de wervingsacties er nog
nieuwe leden bij komen.
Het zaalhuurtarief wordt volgende jaar als gevolg van indexatie
hoger.

7. Technische commissie (TC)
In de voorjaarscompetitie van voorjaar 2018 is het niet mogelijk om
mix teams aan te melden. Alleen mannen- en vrouwenteams kunnen
deelnemen.
Voor de vorming van een vrouwenteam zijn er te weinig
aanmeldingen. Er is nog 1 vrouw nodig. Zo gauw zich daar iemand
voor aanmeldt is er nog een vrouw bereid om reserve te staan.
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Voor de vorming van een mannenteam zijn er tot nu toe 7
aanmeldingen. Dat is meer dan gewenst (maximum 6 leden). Er zal
geïnventariseerd worden of er mogelijk nog een 2 e team kan worden
gevormd.

8. Wvttk / rondvraag
Arie de Haan prijst voorzitter George-Jan en zijn bestuur voor haar
daadkracht en het feit dat het de vereniging nieuw leven heeft
ingeblazen. Ook is hij zeer te spreken over de communicatie van
bestuur naar de leden toe. George-Jan is blij met dit positieve signaal
en dankt Arie namens het bestuur voor de complimenten.

9. Sluiting
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