Badmintonclub De Spotvogels

Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum:

Maandag 10 oktober 2016, 19:30 uur, Sporthal De Does

Aanwezig:

Riet Baars, Cor vd Bogaard, Wilfred vd Heijden, Ernst Iwema,
Arie de Haan, Arnaud Jansen, Hilde van Keulen, Gunawan
Kirana, Ronald Kluivers, Frank Linder (notulist), Loek Noordman,
Frits Onvlee, Arie Oorschot, Michel Paardekooper, George-Jan
Le Roy, Ignatius Supriyanto, Annemarineke Veer, Jan-Pieter in ’t
Veld, John Wallaard, Maureen Westerkamp.

1. Opening
Vice-voorzitter George-Jan leidt vandaag de vergadering en heet alle
aanwezigen van harte welkom op de Algemene Leden Vergadering.
George-Jan legt uit dat hij wegens het vertrek van voorzitter Eva de
vergadering voorzit. Eva heeft afscheid genomen van de Spotvogels en
badmintont tegenwoordig bij een vereniging dicht bij haar woonadres in
Leiden-ZW.
George-Jan geeft aan verheugd te zijn met de behoorlijke opkomst.
Uiteindelijk wonen 20 leden de vergadering bij, dat is meer dan 40% van
het ledental (46).
George-Jan memoreert enkele bijzondere activiteiten van de Spotvogels
van het afgelopen seizoen, en o.m. ook de manifestatie op het Winkelhof
Sportplein van 23 september jl. waar de Spotvogels zich zouden
presenteren, maar die wegens de gevolgen van brand helaas moest
worden geannuleerd.

2. Notulen vorige ALV d.d. 4 november 2015
De notulen van de vorige ALV worden door de Algemene Leden
Vergadering tekstueel in orde bevonden. Ook inhoudelijk zijn er geen opof aanmerkingen behoudens de volgende punten.
Het actiepunt opgedragen aan Eric Stutterheim om een e-mail adres
ec@spotvogels.nl aan te maken voor de Evenementencommissie is
uitgevoerd.
Een ander actiepunt op conto van George-Jan, namelijk het bepleiten .
van een jeugdsportpas bij de Wethouder Zorg, Welzijn, Sport en
Financiën Michel van der Eng om zo meer jeugd aan de sportclubs te
binden heeft geen succes gehad.
De notulist Frank wordt bedankt voor zijn verslaglegging.

3. Bestuurswisseling
Wegens het vertrek van Eva Eising en Eric Stutterheim zijn de
bestuursfuncties voorzitter en penningmeester vacant geworden.
George-Jan stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap en Arnaud
Jansen voor het penningmeesterschap. Niemand heeft zich tot dusverre
opgeworpen als tegenkandidaat. De ALV stemt in met benoeming van
beide heren in de bestuursfuncties waarvoor ze kandidaat waren.
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Eva heeft de club 10 jaar lang als lid van de evenementencommissie
gediend en is tevens 4 jaar voorzitter geweest. Ze zal voor haar
verdiensten voor de club uitvoerig bedankt worden.
Uiteraard is het bestuur ook Eric Stutterheim veel dank verschuldigd voor
zijn uitstekende werk als penningmeester. Van Eric is bekend dat hij
geen prijs stelt op cadeaus omdat hij zijn vrijwilligerswerk min of meer als
een plicht beschouwt. Het bestuur zal dat respecteren. Bekeken zal
worden of het alsnog mogelijk is om Eric op de een of andere manier die
aanvaardbaar voor hem is in het zonnetje te zetten

Actie Maureen
en Frank: Eva
bloemen en
cadeau aanbieden namens
het bestuur.
Actie GeorgeJan: nadenken
over dankbetuiging Eric.

In reactie op een mail van het bestuur aan de leden met het verzoek om
vrijwilligersbijdragen heeft Ernst Iwema belangstelling getoond voor een
algemeen bestuurslidmaatschap en heeft na verkennende gesprekken
een aanstelling aanvaard als bestuurslid technische zaken en
competitieleider senioren en junioren als lid van de Technische
Commissie. Inge Burghgraaff zal voor de junioren 1e achtervang zijn, en
Maureen Westerkamp 2e achtervang. Er zijn geen tegenkandidaten en
de ALV keurt de benoeming van Ernst goed.
Verder meldt George-Jan (inmiddels voorzitter) dat de benoemingstermijnen van Frank (secretaris) en Maureen (jeugdcommissaris)
inmiddels verstreken zijn. Ze hadden strikt volgens de statuten al eerder
voorgedragen moeten worden voor herbenoeming. Dat gebeurt nu
alsnog, en nadat gebleken is dat niemand zich als tegenkandidaat
aangemeld heeft, wordt de verlenging van de benoemingstermijn met
nog eens drie jaar goedgekeurd door de ALV. De aanvang van de
nieuwe termijn is vanaf de oorspronkelijke termijndatum, wat betekent
dat de termijn van Frank en Maureen over twee jaren afloopt (2018).
Tot slot wordt er op de vergadering gepolst of er nog belangstellenden
zijn voor een functie in het bestuur. Dat blijkt niet het geval te zijn. Ook
per mail zijn geen aanmeldingen binnengekomen in de afgelopen week.

4. Presentatie beleidsplan 2016/2017 versie 1.0 (Hoe verder en
wat te doen?).
Het ledental van BC De Spotvogels neemt al sinds jaren flink af. Was in
2006 het ledental nog 134, in 2010 is het gehalveerd tot een aantal van
61, en in 2016 tot een absoluut dieptepunt van 46. Het is overigens niet
iets wat onze badmintonvereniging alleen ervaart. Volgens cijfers van de
Nederlandse Badmintonbond is er over de gehele linie in Nederland
sprake van afnemende belangstelling voor het lidmaatschap van een
badmintonclub. Badminton is vandaag de dag niet ‘hot’, en daar kunnen
zelfs Olympische Spelen van Rio in 2016 met Nederlandse badminton
deelname weinig aan veranderen. Daar zijn de media mede debet aan,
want dit onderdeel staat nauwelijks ‘in the picture’.
De teruggang in het ledental baart zorgen en er is alle reden voor om
een beleid op poten te zetten om de bestaanszekerheid van de
Spotvogels te garanderen en zo mogelijk zelfs het tij te keren.
Vorig jaar is een commissie, toen wervingscommissie geheten, bezig
geweest om voor ledenwerving en -behoud plannen te ontwikkelen en uit
te voeren, zoals beschreven in de documenten Vinden, Boeien, Binden.
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Deze werden gepresenteerd op de ALV van november 2015. Er zijn
sindsdien veel activiteiten geweest: open dagen, manifestaties, massale
PR campagne via posters en flyers, publicaties in de media, gratis
introductietrainingen, gratis training voor beginners en gevorderden,
diverse toernooien met kosteloze deelname etc. Dit alles heeft niet
kunnen tegenhouden dat er afgelopen jaar meer uitstroom dan instroom
van leden was. Het speelde bij de junioren nog meer dan bij de senioren.
Op jaarbasis dienen zich slechts enkele nieuwe leden aan.
Tijd dus voor een vervolg op ‘Vinden, Boeien, Binden’. Er is een nieuw
beleidsplan gemaakt voor het seizoen 2016/’17 genaamd ‘Hoe verder en
wat te doen?’ Deze is door George-Jan op de ALV gepresenteerd.
Een aantal maatregelen is al door het bestuur genomen. Zo was het
vorig seizoen m.n. de lage opkomst op woensdagavond opvallend. Er
was overduidelijk een overcapaciteit aan zaalruimte. Voor 2016/’17 heeft
het bestuur dit weten terug te brengen naar 2/3 e zaal, want dat spaart
honderden euro’s aan zaalhuur uit. Deze bezuiniging was nodig want
minder leden betekent minder inkomsten uit contributies. ‘Kunnen we
niet volstaan met zelfs een halve zaal?’ wordt op de ALV gevraagd.
Logistiek is dat niet mogelijk (er blijven maar 3 banen over) en een
dergelijke aanvraag zal waarschijnlijk niet gehonoreerd worden door
Sportfondsen.
Een aantal discussie-opties wordt aan de leden voorgelegd.
a. Bij afname leden onverminderd aan 2 sportlokaties voor
senioren vasthouden? De algemeen heersende opinie is dat als het
financieel echt niet meer verantwoord is er geen andere keuze is dan
een van de avonden af te stoten. Het is wel zo, dat aangezien
sommige leden alleen op maandagavond kunnen en anderen op
woensdagavond er nog meer ledenverlies dreigt.
b. Welke sporthal komt, indien nodig, in aanmerking om af te
vallen? De penningmeester wijst er op dat afstoten van de Bloemerd
consequenties kan hebben voor de inkomsten uit sponsordoeken die
daar hangen! Kostenverlaging aan zaalhuur enerzijds zou dan
gepaard gaan met flinke terugloop in inkomsten want de doeken
leveren aardig wat geld op. Daar staat tegenover dat de laatste tijd de
woensdagavond slechter bezocht wordt. Zal dat echter nog steeds zo
zijn als de maandagavond vervalt?
Een overstap naar de sportzaal Hoftuyn op de Leeuwerikstraat is nog
een mogelijkheid die overwogen kan worden als die geschikt is en
kosten uitspaart. De zaal is 18 bij 30 meter en 7 meter hoog. Er is
geen horeca en geen beheerder. En we zullen de deur zelf moeten
openen en het alarm uitschakelen.

Actie GeorgeJan, eventueel
samen met TC:
onderzoeken of
Hoftuyn Sportzaal geschikt is
als alternatieve
lokatie voor de
woensdagavond. Zijn er
voldoende
banen?

c. Gratis trainingen blijven aanbieden of tegen kostprijs?
Een aantal leden hecht aan gratis trainingen en interen op de ruime
financiële reserves die de Spotvogels heeft. Trainers als Cor en John
wijzen op de keerzijde van gratis training: het gevaar van minder
binding en meer vrijblijvendheid. Mensen zullen naar verwachting
vaker van de training wegblijven. Volgens Loek speelt de prijs daarbij
geen rol, en wijst daarbij op de trainingen van Shuttlewoude die 40
euro per deelnemer kosten, maar ook daar loopt het aantal
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deelnemers in de loop van het trainingsseizoen terug. Besloten wordt
de trainingen ook voor het lopende seizoen gratis aan te bieden.
d. Interne toernooien gratis of kostendekkend aanbieden?
De ALV is er voor om interne toernooien gratis aan te bieden. De
kosten voor Spotvogels zijn immers laag (± 15 Euro, vooral
prijzengeld), mits drankjes voor eigen rekening zijn.
e. Bij vertrek jeugdcoördinator: vervanger vinden / afstoten jeugdafdeling
Een vertrek van de jeugdcoördinator binnen afzienbare tijd is niet
uitgesloten. Wat dan te doen? Tot nu toe houden Maureen, John en
Arie de jeugdafdeling draaiend en zorgen ervoor dat deze nog steeds
floreert. Bij vertrek van hen, zonder adequate opvolgers, is de afdeling
gedoemd opgeheven te worden (zoals dit jaar bij Shuttlewoude). De
boodschap is duidelijk, maar de ALV draagt vooralsnog geen
oplossingen aan.
Spotvogels lijkt weinig aantrekkingskracht te hebben voor de jeugd.
Volgens Frits komt dat mede doordat ze slecht bereikt worden. Er is
hier duidelijk een rol weggelegd voor het gebruik van social media
zoals Facebook. Spotvogels beschikt al enige tijd over Facebook, en
deze krijgt nu een face-lift door de nieuwe beheerders. Zeer populair
op Facebook en met een groot bereik is de openbare groep ‘Je bent
een Leiderdorper als ....’. Er wordt verder gewezen op snapchat, wat
ook populair is bij de jeugd.
Een ander punt is dat de jeugd doorgaans niet doorgaat bij de
senioren van de Spotvogels als ze de seniorgerechtigde leeftijd halen.
Ze vertrekken meestal naar andere clubs, waar de perspectieven
beter zijn.
De ALV ziet nog de volgende mogelijkheden voor de zondagochtend
tussen half elf en twaalf uur. i) Een paar banen openstellen voor
belangstellende volwassenen om te spelen. ii) zaalhuur beperken tot
2/3e capaciteit in het volgende seizoen, na overleg met Sportfondsen.

Actie Priscilla en
George-Jan:
facebook nog
wervender
maken voor de
jeugd. Praten
met Paul
Broers(?) over
pagina in ‘Je
bent een
Leiderdorper
als ....’.

5. Financiën
a. Financieel verslag 2015-2016
Net zoals in het seizoen 2014-2015 heeft de Spotvogels in het seizoen
2015-2016 met een negatief resultaat op de winst- en verliesrekening te
maken.
Op de ALV van november 2015 werd bij het bespreken van de begroting
voor 2015-2016 ingestemd met een negatief resultaat voor 2015-2016
en voor 2016-2017. Achtergrond was een tweejaren-investering in
ledenwerving en –behoud die zich op pas op langere termijn hoefde
terug te verdienen. De afspraak was wel dat vanaf 2017-2018 een nul- of
positief resultaat geboekt moest worden.
Het financieel resultaat over 2015-2016 dat de leden vooraf toegestuurd
hebben gekregen was minus 896,02 Euro. Deze informatie is inmiddels
al weer achterhaald door declaraties die binnengekomen zijn na
toezending van de documenten aan de leden voor de ALV. Het zijn
declaraties over uitgaven die tot de exploitatierekening van 2015-2016
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behoren omdat ze nog in dat seizoen zijn gedaan.
Het uiteindelijke financieel resultaat is minus 1.240,85 euro. Het komt er
op neer dat het eigen vermogen van de club op 31 juli 2016 14.932,28
euro bedroeg. Op 31 juli 2015 was het eigen vermogen 16.173,13 euro
en op 31 juli 2014 17.315,41 euro. Het eigen vermogen daalt dus
gestaag in de afgelopen jaren.
De post openstaande declaraties is gewijzigd: 436,16 euro. Naast de
notulen van deze ALV zal ook de aangepaste balans nagezonden
worden. Opgemerkt wordt dat het negatief resultaat alleszins meevalt in
het licht van wat er bij de begroting destijds begroot werd: -3.905,00
euro.

Actie Frank:
geactualiseerde
balans naar
leden sturen

b. verslag kascontrolecommissie
De kascontrole over het grootste deel van het seizoen 2015-2016 (tot
aan overdracht aan nieuwe penningmeester Arnaud op 28 juni; NB in de
periode van 28 juni tot en met einde seizoen zijn amper financiële
transacties verricht) is verricht door een commissie bestaande uit Michel
Paardekooper. Per abuis was het 2e aangewezen kascontrolecommissielid Cor daarvoor niet uitgenodigd. Daarvoor zijn excuses
aangeboden aan Cor, die ze aanvaard heeft. Cor is aangesteld voor
twee seizoenen en zal daarom de controles over 2016-2017 en 20172018 samen met het andere kascontrolecommissielid voor zijn rekening
nemen.
De financiële boekhouding is door de kascontrolecommissie in orde
bevonden. De commissie laat weten dat de financiële verslaglegging
nagelaten door de vorige penningmeester Eric er keurig en solide uit
ziet. 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 2015-2016. Aldus wordt ter
vergadering de jaarrekening vastgesteld en het bestuur en de
penningmeester in het bijzonder worden decharge verleend.
c. begroting 2016-2017
Er wordt gekeken naar mogelijkheden om het begrootte tekort van
1.611,10 euro kleiner te maken.
- Zou de contributie na zo veel jaren omhoog moeten? Om ons niet uit
de markt te prijzen zou een contributieverhoging maar beperkt mogen
zijn. Een contributieverhoging met een tientje brengt met 46 leden
echter niet veel extra inkomsten in het laatje. Ongeveer evenveel als
met de komst van twee nieuwe leden. De inspanningen zouden dus
veeleer op het aantrekken van nieuwe leden gericht moeten zijn.
- Het eigen vermogen is met zo’n 15 duizend euro vrij groot. Het staat
grotendeels op de spaarrekening en levert met de huidige rentestand
nauwelijks rente-inkomsten op. Zou het bedrag niet deels belegd
moeten worden wordt gevraagd. Het bestuur wil daar niet aan
vanwege de financiële risico’s. Met het huidige eigen vermogen
kunnen we het nog jaren uitzitten. Bij een belegging met
tegenvallende resultaten kan het binnen een paar jaar afgelopen zijn.
- De posten 3010 tot en met 3070 (zaalhuurcategorieën) zullen
voortaan anders worden gecategoriseerd. Het onderscheid tussen
junioren en senioren is (zeker op de woensdag) moeilijk te maken. De
nieuwe posten zullen onderscheid maken tussen zaalhuur op zondag,

Pagina 5 van 6

Onderwerp:
Datum:
Locatie:

Notulen Algemene Ledenvergadering
Maandag 10 oktober 2016
Sporthal De Does

maandag en woensdag.
- De PR-kosten/drukwerk konden lager worden begroot omdat er
goedkopere manieren gevonden zijn om dit tot stand te brengen.
- Kan er bezuinigd worden op materialen? Daar zit weinig ruimte. Door
een proefpanel bij de senioren is weinig verschil gevonden tussen
diverse shuttles die werden uitgeprobeerd. Dit heeft Cor van de TC
doen besluiten om vast te houden aan het goedkoopste product. Bij
de junioren hecht men wel aan de wat duurdere Yonex Mavis 500.
De ALV gaat akkoord met de voorgestelde begroting.
d. werving kascontrolecommissie 2016-2017
Volgens de statuten mag een lid van de vereniging maximaal twee jaar
lang in de kascontrolecommissie zitten. Michel heeft het inmiddels twee
keer gedaan. Als nieuw lid voor de volgende kascontrolecommissie heeft
Annemarineke vd Veer zich aangeboden. Zij en Cor zullen de
eerstvolgende kascontrole voor hun rekening nemen.

6. Technische commissie (TC)
Inmiddels is er al een competitieteam van 6 senioren geformeerd die
zich wil aanmelden voor competitie in voorjaar 2017 (uiterlijk eind
oktober). Cor neemt de rol van coach op zich.
De TC zal verder in kaart brengen of er animo is voor nog meer teams.
De bedoeling is om trainingen te organiseren voor beginners,
gevorderden en competitiespelers. Er zal geïnventariseerd worden of er
behoefte is op de maandag (max. 1 baan) en/of woensdag (max. 2
banen) en ook op welke tijdstippen. De trainingen zullen in beginsel door
Cor en John gegeven worden.

7. Huishoudelijk reglement
De tekst aanpassingsvoorstellen in artikel 4 en artikel 10 van het
huishoudelijk reglement worden alle goed gekeurd. Het resultaat is een
nieuw huishoudelijk reglement versie 4 d.d. 10 oktober 2016. Deze zal
met de notulen worden meegezonden.
Het bestuur maar ook de Nederlandse Badmintonbond vindt een
voorzitter die geen lid is van een vereniging onwenselijk. Door het
lidmaatschap toont de voorzitter binding te hebben met de club. Het kan
het vinden van een nieuwe voorzitter in geval van een vacature
weliswaar bemoeilijken, maar het bestuur vindt het lid zijn van een
voorzitter zo belangrijk dat zij dat voor lief neemt.

8. W.v.t.t.k./Rondvraag
Er wordt op gewezen dat sponsorgelden van niet te onderschatten
belang zijn voor de inkomsten van de club. Door het vertrek van
penningmeester Eric is ook het penningmeesterschap van de stichting
BOL (Binnensport Ondersteuning Leiderdorp) vacant geworden. Eric
blijft nog wel webmaster voor de BOL. Voor continuering van de stroom
aan sponsorgelden zal de BOL waarschijnlijk als voorwaarde stellen dat
de Spotvogels weer een penningmeester levert. Een oproep op de ALV
om zich beschikbaar te stellen voor het penningmeesterschap van BOL
levert niets op. George-Jan zal op het BOL-overleg van 13 oktober het

Actie team
voorjaarscompetitie:
aanmelden vóór
1 november
Actie TC:
inventariseren
behoefte
competitie en
training (categorie, welke
avond en welk
tijdstip)
Actie Frank:
aangepast huishoudelijk
reglement met
notulen
meesturen.

Actie: GeorgeJan:
penningmeesterschap BOL met
BOL bespreken.
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nog eens met de overige BOL-leden (van andere sportverenigingen in
Leiderdorp) bespreken.
Jan-Pieter benadrukt het belang dat voor behandeling van belangrijke
agendapunten op een ALV voldoende tijd wordt ingeruimd, indien nodig
desnoods de gehele avond. Hij had het gevoel dat op de laatste ALV
sommige agendapunten bijna werden afgeraffeld. Dat gevoel wordt door
meer mensen gedeeld. Niemand laat verder een tegengeluid horen, wat
kan worden opgevat als stilzwijgende instemming met Jan-Pieter’s
oproep.

Actie: GeorgeJan: bij elke ALV
voldoende tijd
inruimen voor
behandeling
agenda.
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