Badmintonclub De Spotvogels

Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum:

Maandag 28 mei 2018, 19:30 uur, Sporthal De Does

Aanwezig:

Riet Baars, Nienke Berkhoudt, Yvette Berg, Cor van den
Bogaard, Petra Borreman, Albert Brinksma, David Fliers, Arie
de Haan, Gerrit Hoek, Ans Hogenboom, Ernst Iwema, Hilde van
Keulen, Gunawan Kirana, Ronald Kluivers, Wim Koree, Frank
Linder (notulist), Rosanda Ljuboje, Loek Noordam, Arie
Oorschot, George-Jan Le Roy, Tessa Schild, Willem van den
Tol en Maureen Westerkamp.

1. Opening
Voorzitter George-Jan opent de Algemene Leden Vergadering en
heet alle aanwezigen van harte welkom. Mark Beun en Arnaud
Jansen hebben zich afgemeld.
De voorzitter wil vooraf aan de verdere behandeling van de agenda
een voorstel van het bestuur voorleggen aan de leden van de ALV.
Het bestuur is van mening dat twee leden en een bijzonder lid zich
wegens bijzondere verdiensten dusdanig hebben onderscheiden voor
de club dat ze het verdienen om in aanmerking te komen voor een
erelidmaatschap. Het houdt in dat ze lid blijven van de club zonder
het lidmaatschap ieder jaar te hoeven prolongeren en aan het
erelidmaatschap is geen contributie verbonden. Het bestuur draagt
de volgende personen voor als erelid: Cor van den Bogaard, John
Wallaard en Maureen Westerkamp. De ALV gaat unaniem akkoord
met deze voordracht. De personen in kwestie worden pas op de
avond van de vrijwilligersborrel, t.w. 6 juni a.s., op de hoogte gesteld
en krijgen dan een oorkonde waarop melding wordt gemaakt van hun
erelidmaatschap. Het bestuur verzoekt iedere aanwezige deze
informatie vertrouwelijk te houden tot de avond van 6 juni.
Voorzitter George-Jan maakt melding van een ingekomen stuk van
Arie Oorschot. Arie komt met het voorstel de samenwerking met
Shuttlewoude te beëindigen. Voornaamste reden: door de
aanwezigheid van Shuttlewoude spelers zijn er op maandagavond
doorgaans meer spelers dan er baancapaciteit is en dat betekent dat
sommigen een beurt over moeten slaan als alle banen bezet zijn.
Ook Arie is daar slachtoffer van. Daarnaast is de gemiddelde sterkte
van de Shuttlewoude spelers verhoudingsgewijs hoog en dat maakt
het voor Arie niet makkelijk in een krachtmeting. Hoewel een ieder
begrip heeft voor de problemen van Arie geven o.m. Wim Koree en
Albert Brinksma te kennen de samenwerking met Shuttlewoude
graag te willen behouden omdat zij er veel plezier aan beleven. De
doorsnee opinie is ook dat uitsluiten van Shuttlewoude de problemen
van Arie niet oplost. Het bestuur heeft wel oog deze problemen en
zal nadenken over maatregelen om te voorkomen dat spelers vaak
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langs de kant staan. Wim Koree geeft expliciet te kennen dat
solidariteit vereist dat ieder wel eens zijn beurt voorbij moet laten
gaan, maar hij vindt het niet acceptabel als spelers twee keer moeten
passen. Dat zou niet mogen worden toegestaan! Arie verkeerde in de
veronderstelling dat Shuttlewoude voordelen heeft aan de samenwerking die de Spotvogels niet heeft, maar de voorzitter maakt
duidelijk dat de samenwerking evenwichtig is. Shuttlewoude kan
even vaak bij Spotvogels spelen als andersom en ook is het niet zo
dat bij de ene club meer financiële voordelen te behalen zijn dan bij
de ander.
De voorzitter vraagt Arie of hij zijn voorstel alsnog wil inbrengen of
dat hij er van afziet nu hij weet dat het bestuur wil gaan werken aan
een oplossing voor het door hem gesignaleerde probleem. Arie trekt
na deze uitleg zijn voorstel in.

Actie bestuur:
beraden over
oplossingen om te
voorkomen dat
spelers vaak langs
de kant staan, bv.
een eerlijk
systeem voor
kaart afhangen
e.d.

2. Notulen vorige ALV d.d. 9 oktober 2017
De notulen van de vorige ALV worden door de Algemene Leden
Vergadering tekstueel in orde bevonden.
Inhoudelijk; alle actiepunten zijn uitgevoerd met uitzondering van het
punt van Loek Noordam die gestopt was met inspanningen om een
team voor de 4e/5e klasse najaarscompetitie te formeren.
De notulist Ernst wordt bedankt voor zijn verslaglegging en Frank
voor de eindredactie van deze notulen.

3. Plannen en financiën 2018-2019
Jaarplanning
Voorzitter George-Jan neemt de jaarplanning 2018-2019 met data
voor speelavond, evenementen en andere zaken met de leden door.
De datum voor het Karel van Winkel memorial toernooi en de
vrijwilligersborrel staat in de planning op 5 juni 2019 maar zal worden
verschoven naar 12 juni 2019 omdat 5 juni valt in de week van de
Avondvierdaagse waardoor niet iedereen in de gelegenheid zal zijn
om deze BC De Spotvogels evenementen in die week te bezoeken.
Presentatie beleidsplan 2018-2019
Voorzitter George-Jan presenteert het beleidsplan 2018-2019 en
benoemt de punten uit de uitgereikte beleidsnotitie. Belangrijk punt is
het verwachten negatief resultaat op de exploitatierekening voor
boekjaar 2017-2018 van ongeveer 1000 euro tekort. Deze zal worden
afgeboekt van de reserves.
De begroting die voor boekjaar 2018-2019 is opgesteld gaat uit van
een begrotingstekort van 1055 euro. Dit met in achtneming van de in
het beleidsplan genoemde punten, o.a. contributieverhoging van 5
euro per lid, verhoging competitiebijdrage met 10 euro (ook hiermee
is de competitiebijdrage nog niet kostendekkend), trainingsbijdrage
en korter speelseizoen. George-Jan wijst er nog op dat een onzekere
factor is in het bepalen van het begrotingstekort welk bedrag
uiteindelijk zal moeten worden uitgegeven aan een nieuw te
benoemen jeugdtrainer.
Er is nog een alternatieve optie welke het begrotingstekort behoorlijk
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reduceert tot bijna nul en dat is het inkorten van de speelavonden
met een half uur (eindtijd 21.30 u in plaats van 22.00 u). Deze variant
kan in stelling gebracht worden indien de ALV een tekort van 1055
euro onacceptabel zou vinden. Het bestuur zet in op de 1055 euro
begrotingstekort optie in het besef dat een half uur tijdsinkorting van
de speelavonden niet door elk lid wenselijk zal worden gevonden.
Voorlopig zijn de reserves ruim genoeg om zo’n tekort te dragen. Het
zal echter geen structurele situatie kunnen zijn omdat de reserves na
minder 10 jaar uitgeput zullen zijn als we op dezelfde voet voortgaan.
De voorzitter wijst er ook op dat als de financiële situatie zorgelijk
blijft een eventuele sluiting van een speelavond in de toekomst niet
uitgesloten moet worden, zoals in het verleden met de vrijdagavond
is gebeurd.
Wim Koree doet het voorstel om aan inkomsten te komen met
shirtreclame. Willem van den Tol vraagt of het niet mogelijk is om een
prijskorting te bedingen voor zaalhuur. De voorzitter zegt daarop dat
de zaalhuurtarieven door de gemeente worden vastgesteld en dat de
vereniging daar geen invloed op kan uitoefenen. Wel heeft GeorgeJan het voor elkaar gekregen te bezuinigen op de zaalhuur in de
Bloemerd door in plaats van de hele hal 2/3e hal te huren.
Vaststelling extra categorie leden
Verder wil het bestuur de oudere trouwe leden wat ontzien door ze
korting op het contributietarief te bieden. De statuten staan het toe
per categorie lid (bv. op leeftijdsbasis) een apart contributietarief te
hanteren. Het voorstel is om aan 75-jarigen en ouder die minstens 5
jaar aangesloten lid zijn geweest een korting te geven van 50% op de
contributie. Het kan zijn dat de club daardoor enige inkomsten moet
missen maar daar staat tegenover dat een lid in die leeftijdsklasse
ook zou kunnen besluiten zijn lidmaatschap te beëindigen en dan zijn
er helemaal geen contributie-inkomsten meer. Wim Koree merkt op
dat hij leeftijd geen goed criterium vindt voor tariefstelling. Hij denkt
zelf eerder aan contributie naar draagkracht (dus inkomensafhankelijk). Het zou best zo kunnen zijn dat een 75+-er makkelijk het
voltallige contributiebedrag kan ophoesten, terwijl een 60-jarige de
grootste moeite heeft om een dergelijk bedrag te betalen. Ernst
Iwema oppert nog de mogelijkheid om ook studenten een
gereduceerd tarief te laten betalen.
De ALV gaat akkoord met een aparte tariefklasse voor 75+-ers.
Begroting 2018-2019
De penningmeester en de voorzitter bespreken kort nog de details
van de begroting. De ALV stemt in met de voorgestelde begroting (de
variant met 1055 euro begrotingstekort).

4. Commissies
Technische Commissie (TC)
TC-bestuurslid Ernst meldt dat er volgend seizoen een mix team en
een herenteam worden geformeerd. De definitieve samenstelling
daarvan komt later. Verder worden testen uitgevoerd met het oog op
nieuwe geschikte shuttles.
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Op woensdag 30 mei speelt het vrouwenteam de kampioenswedstrijd. Dit team zal gehuldigd worden op de vrijwilligersavond van
6 juni in de Bloemerd.
Jeugdzaken
Jeugdcommissaris Maureen meldt dat het jeugdteam in haar klasse
kampioen is geworden.
Verder is zij en het bestuur in gesprek met een trainers-kandidaat
voor de jeugdtraining. Het was een prettig gesprek maar verder valt
er op dit moment nog niets over te zeggen.
Evenementencommissie
6 juni vinden de Karel van Winkel memorial clubkampioenschappen
plaats. Op deze avond worden verder alle vrijwilligers bedankt voor
hun bijdrage gedurende dit seizoen.
Op 9 juni is er een verenigings-BBQ ten huize van George-Jan.
Daarvoor hebben zich 17 mensen opgegeven.
Hilde van Dijk oppert het voorstel om BC De Spotvogels actiever te
betrekken bij kennismakingsactiviteiten met diverse sporten voor
scholieren. Ze noemt het voorbeeld van Bergambacht waar dit een
groot succes is en op die wijze veel scholieren daadwerkelijk lid
worden van een sportvereniging. Ze beseft wel dat daar overdag veel
vrijwilligers voor nodig zijn. Wim Koree en David Fliers voelen er wel
wat voor om daarbij betrokken te zijn. Op voorstel van de voorzitter
gaan Hilde, Wim en David een voorstel uitwerken voor het bestuur.
George-Jan meldt nog dat de Hoftuyn wellicht speelruimte kan
faciliteren.

5. Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) is enkele
dagen geleden van kracht geworden. De voorzitter legt uit hoe de
AVG is uitgewerkt voor de vereniging. Het staat allemaal in het
uitgereikte document. Als de ALV akkoord gaat met hoe BC De
Spotvogels de AVG willen gaan toepassen betekent dat impliciet dat
de huidige leden instemmen met de wijze van ledenregistratie,
uitwisseling van NAW-gegevens met de Badmintonbond en met de
wijze van opslag. Het betekent in zijn algemeenheid ook dat hun
namen en foto’s gepubliceerd mogen worden op de website of in
(sociale) media, w.o. Facebook en regionale bladen, tenzij zij daar
bezwaar tegen aantekenen. Diegenen moeten dat wel bij het bestuur
kenbaar maken. Het bestuur zal nog een mail opstellen waar een en
ander wordt samengevat en waarin leden die niet toestaan dat hun
naam of foto voor publicitaire doeleinden worden gebruikt gevraagd
wordt dit bij het bestuur kenbaar te maken.
Het inschrijfformulier is met het oog op de AVG aangepast. Nieuwe
leden die zich inschrijven stemmen dus impliciet in met deze
uitgangspunten.
De ALV stemt in met de maatregelen voor BC De Spotvogels
gebaseerd op de AVG.

Actie Hilde van
Dijk, David Fliers
en Wim Koree:
voorstel uitwerken
om scholieren
kennis te laten
maken met badmintonsport bij
Spotvogels.

Actie bestuur:
document
opstellen en per
mail sturen naar
leden met
samenvatting van
de uitwerking van
de AVG voor onze
vereniging en met
de oproep aan
diegenen die
bezwaar maken
tegen publicatie
van naam en
foto’s in de media
dit kenbaar te
maken.
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6. Vragen en/of opmerkingen n.a.v. enquêteresultaten
najaar 2017.
De leden hebben geen vragen of opmerkingen ten aanzien van dit
agendapunt.

7. Wvttk / rondvraag
Albert Brinksma merkt op dat hij dit seizoen het ouder-kind toernooi
heeft gemist. De voorzitter beaamt dat maar wijst er op dat daarvoor
in de plaats het Paas-introductie-koppel toernooi is gehouden waarbij
een lid een introducé mocht meenemen. Dit mocht dus ook de
combinatie van ouder en kind zijn.
David Fliers doet een oproep op leden om hem tijdens de competitiewedstrijd van 2 juni want hij kan dan echt niet, en ook de reserve is
niet beschikbaar.

8. Sluiting
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