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Notulen Jaarvergadering 2016 
Datum:  Woensdag 2 november 
Tijd:  20.00 uur 
Plaats:  Kantine sporthal Valkenlaan 
 
Aanwezigen:  
Bestuur:  Bert Nijmeijer, Danny Victorie, Raymond van den Brink, Stefhan Koehorst, Henk Koehorst, 

Alwin Hartman, Jasper Haveman, Peter Velema 
 
Commissieleden: Riekje van der Laan, Ameling Smith, Henk Jan Nijmeijer, Matthijs Esser, Mark van der Veen, 

Patrick Keyner, Susan Strijker, Annelieke Reinders, Jan Penninkhof, Vicktor Abrahams, 
Lambert ten Buur, Pim Nijmeijer 

 
(Ere)leden en ouders:  Rene Bodegraven, James Anderson, Esther Houkes,  
 
Afmeldingen: Thea Oosterveen (moeder Ruben v.der Vegt), Stinne Rasmussen, Wesley Anholts, Inge 

Roerda (moeder Twan), Magda Everts, Geu Sturing, Marjan Bisschop, Melissa Santinge, 
Piet Kef, Fjodor Poort, Stephany de Jonge, Joyce Kokkelkoren, Laura Renting, Demi van 
der Veen, Judith van Amerongen 

Opening door de voorzitter 
Bert Nijmeijer opent zijn laatste ALV als voorzitter en heet iedereen welkom. Ameling Smith meldt Leo Quiko nog af 
voor de vergadering. De voorgestelde agenda wordt door de ALV als definitief beschouwd, waarna de vergadering 
aanvangt. 

Notulen jaarvergadering 2015 
Geen opmerkingen goedgekeurd. Raymond wordt bedankt voor het notuleren. 

Ingekomen stukken 
Er is geen speciale post binnen gekomen bij het secretariaat voor de ALV. Zoals elk jaar zijn er afmeldingen binnen 
gekomen en is er een verslag van de kascommissie. 

Jaarverslagen 
De voorzitter loopt alle jaarverslagen bij langs en vraagt of er iemand vragen, opmerkingen of toevoegingen heeft. 
a. Bestuur 

Geen vragen vanuit de vergadering 
b. Ledenadministratie  

Geen vragen vanuit de vergadering 
c. Recreantencommissie 

Geen vragen vanuit de vergadering 
Bert voegt nog toe aan het verslag dat we afgelopen seizoen met respect afscheid hebben genomen van Jan 
Santinge. Daarmee verliezen we een ere-lid die veel voor de vereniging heeft betekent. 

d. Competitiecommissie 
Geen vragen vanuit de vergadering 

e. Activiteitencommissie 
Geen vragen vanuit de vergadering 

f. Toernooicommissie 
Geen vragen vanuit de vergadering 

g. Trainerscommissie 
Geen vragen vanuit de vergadering 

h. Wervingscommissie 
Geen vragen vanuit de vergadering 

i. Sponsorcommissie 
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Geen vragen vanuit de vergadering 
j. Flagshipcommissie 

Van de Flagshipcommissie is geen verslag opgenomen in het jaarverslag, omdat deze niet is aangeleverd. 
Er wordt kort uitgelegd dat de flagshipcommissie een nieuwe commissie is welke het verspreiden en delen van 
badmintonkennis binnen de regio moet bevorderen en stimuleren. De flagshipfunctie is vanuit de 
badmintonbond in het leven geroepen om met zijn allen een zo gezond mogelijk badmintonklimaat te 
creeeren. 

 
Alle commissies worden bedankt voor inleveren van de verslagen en het goede werk van het afgelopen seizoen.  

Financieel verslag (jaarverslag penningmeester) 
De penningmeester, Danny Victorie, neemt het financieel jaarverslag per onderdeel door en vraagt of er 
onduidelijkheden zijn.  

- Er zijn geen vragen over de balans. 
- Er zijn geen vragen over de resultatenrekening. 
- Er zijn geen vragen over de opbrengsten. 

Danny licht toe dat het ledenaantal terug loopt. De opbrengsten zijn daardoor gedaald met ruim €6000,- terwijl er 
rekening gehouden was met een daling van €3000,- Dit heeft afgelopen seizoen niet geleid tot problemen omdat 
andere posten in financiele zin positief zijn uitgevallen.  
Bij de begroting voor het huidige seizoen wordt later tijdens de vergadering stil gestaan. 

Verslag kascommissie 
De kascommissie bestond afgelopen seizoen uit Jennifer Smits en Henk-Jan Nijmeijer. Henk-Jan is aanwezig tijdens de 
ALV en ligt toe dat de financiele stukken weer dik voor elkaar waren. 

Déchargeverlening bestuur 
Danny ontvangt applaus voor het goede werk van afgelopen seizoen. De ALV verleent het bestuur décharge en ontheft 
haar van haar verantwoordlijkheden voor afgelopen seizoen. 

Bestuursvoorstellen 

Herziening (jeugd)beleid 
Het bestuur heeft een update gedaan op het algemeen strategisch beleidsplan, het jeugdbeleidplan en de 
takenomschrijving van Smash, met als doel deze weer voor vier jaar vast te leggen. De grootste aanpassingen worden 
toegelicht middels enkele slides. Het verschil in al dan niet hebben van vertegenwoordiging van bepaalde commissies in 
het bestuur wordt door Raymond uitgelegd. De verdeling is terug te vinden in de stukken. 
Dat de taak van de Flagshipcommissie draait om kennis uitwisseling wordt door Henk-Jan nog extra toegelicht. 
James Anderson vraagt naar de promotie van jeugdtoernooien. Deze vraag heeft niets te maken met het beleidsplan, 
maar Raymond geeft aan dat Susan Strijker dit gaat coordineren vanuit haar nieuwe functie vanuit de 
toernooicommissie. 
Het nieuwe jeugdbeleidsplan beschrijft tevens de wens voor het opzetten van een vrijwilligerscommissie. Danny licht 
toe dat dit een commissie moet zijn die zich bezighoudt met het zorgen dat vrijwilligers op de juiste plekken komen. De 
commissie zal kijken naar wat mensen leuk vinden om te doen. Indien deze commissie in de komende 4 jaar 
gerealiseerd wordt, zal deze worden opgenomen in het algemeen strategisch beleidsplan en in de organisatie structuur 
van de vereniging. 
Het algemeen startegisch beleidsplan beschrijft dat tijdens de ALV de jaarplannen van de commissies worden 
besproken. Deze jaarplannen worden door het bestuur wel bewaakt en tijdens bestuursvergaderingen gemonitord, 
maar niet tijdens de ALV besproken. Tijdens de ALV wordt daarom besloten om dit uit het algemeen beleidsplan te 
halen. 
Raymond van de documenten aanpassen naar aanleiding van opmerkingen tijdens de ALV. Daarmee worden de 
documenten goedgekeurd en wordt het (jeugd) beleidsplan vastgelegd tot en met 2020. 
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Wervings en dalend ledenaantal 
In het kader van het dalend aantal leden van de afgelopen tijd wordt tijdens de vergadering aandacht besteed aan de 
relatie met de wervingscommissie. Bert geeft aan dat de benodigde ommekeer in de trend rond het ledenaantal niet 
alleen op te lossen is met het organiseren van een sportmarkt en flyeren. De wervingscommissie heeft in het verleden 
veel opgeleverd, maar valt nu uit elkaar doordat deze nog slechts uit drie personen bestaat die niet alles alleen kunnen 
doen. Deze commissie krijgt naar eigen zeggen moeilijk hulp. Leden willen best wat doen, maar geven meestal aan geen 
tijd te hebben. Daarnaast zitten veel actieve leden al in andere commissies. Van de drie leden van de 
wervingscommissie heeft Lambert ten Buur tevens aangegeven te stoppen. Hiermee wordt de commissie zo klein dat 
het geen slagkracht meer heeft. De sportmarkt zal nog in levengehouden worden. Het scholenbadminton blijft 
voorlopig ook bestaan. 
Om het tij te keren moet echter structureel geworven worden, om de vereniging een top vereniging te laten blijven. 
Een struikelblok is dus het aantal vrijwilligers. Bekend is dat bij BCGO! de actie MVKT (Meer Vrijwilligers in Korte Tijd) 
veel vrijwilligers heeft opgeleverd, maar dat die ook weer zijn verdwenen. Wat het eindresultaat van dezelfde actie bij 
De Slagen is, is momenteel onbekend. Een ander struikelblok lijkt de communicatie. Genoemd wordt dat door briefjes 
bij de jeugd ook ouders betrokken kunnen worden. De commissie geeft aan vooral leden te benaderen via groepsapps. 
Afgesproken worden om actie breder te communiceren. 
Bert stelt de vraag wie de overgebleven leden van de wervingscommissie gaan helpen. Niemand biedt zich structureel 
aan. 

Begroting seizoen 2016-2017 
Danny licht toe dat we voor seizoen 2016-2017 negatief begroten met -€4600,- en geeft aan waarom het bestuur dat 
acceptabel vindt. De ervaring leert dat we de afgelopen jaren veel positiever uitkomen dan begroot. Daarnaast hebben 
we de mogelijkheid halverwege het seizoen hallen terug te geven en groepen samen te voegen. 

Zaalhuur 
Recreanten- en wedstrijdsenioren op de maandag en donderdag hebben beide een aparte zaal. 
Als bestuur willen we groei stimuleren. Na de eerste twee kwartalen van het seizoen evalueren we of deze groei ook 
plaatsvindt. Indien niet, zullen we halverwege het seizoen de groepen gaan samenvoegen. Dit zal een besparing met 
zich meebrengen van rond de € 1.300.  

Extra acties 
Diverse acties zijn in gedachten welke gepland staan dan wel onderzocht worden. Met deze acties komen we op een 
negatief resultaat van rond de € 2.500. Echter, een eventueel negatief resultaat kunnen we prima opvangen met onze 
huidige reserves. Daarom zijn we als bestuur van mening dat er dit seizoen nog geen noodzaak is om teveel op kwaliteit 
in te leveren. Juist ook omdat we leden willen aantrekken en niet wegjagen. 
 
Inhakend op de acties van de Sponsorcommissie wordt aangegeven dat het op prijs gesteld zou worden meer 
terugkoppeling te krijgen over wat er gebeurd met de opbrengsten van de Club van 25. 
 
De ALV gaat akkoord met deze negatieve begroting akkoord. We denken dat het kan, maar dan moeten we aan het 
werk. 

Benoeming bestuur 
Alvorens naar het puntje “benoeming bestuur” te gaan zijn lootjes getrokken die bij aanvang van de vergadering zijn 
uitgedeeld. Uiteraard niet als serieuse actie om leden te verplichten een vacante functie binnen het bestuur te gaan 
vervullen, maar om een statement te maken hoe lastig het is nieuwe bestuursleden te vinden en dat we een verenging 
met met zijn allen moeten besturen in plaats van denken dat een ander het wel regelt. 
 
Helaas hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeldt tijdens de vergadering. Martin van Brussel zegt wel voorzichtig 
toe voor de functie bestuurssecretaris maar wil hier na de vergadering nog verder over praten. 
 
Judith van Amerongen heeft aangegeven vervanging voor haarzelf te zoeken als vertegenwoordiging van de 
competitiecommissie in het bestuur. 
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Op dit moment hebben we dus een mogelijke invulling voor de functie bestuurssecretaris en verder zijn geen van de 
andere vacatures ingevuld. 
 
Na de ALV ziet het bestuur voor het huidige seizoen er al volgt uit: 
 

Functie Naam Periode 
Voorzitter: Vacant aftredend 2018-2019 
Secretaris: Vacant aftredend 2019-2020 
Penningmeester: Danny Victorie  aftredend 2017-2018 
Trainers-cie Alwin Hartman aftredend 2018-2019 
Activiteiten-cie Vacant aftredend 2019-2020 
Recreanten-cie Peter Velema aftredend 2018-2019 
Wervings-cie Vacant aftredend 2019-2020 
Competitie-cie Vacant aftredend 2019-2020 
Toernooi-cie Stefhan Koehorst aftredend 2018-2019 
Sponsor-cie Jasper Haveman aftredend 2018-2019 

 

Benoeming nieuwe kaslid 
Henk-Jan geeft aan een tweejaarstermijn te zijn aangegaan en dat komende seizoen het tweede jaar wordt. Jennifer 
heeft aangegeven ook nogmaals lid van de kascommissie te willen zijn. Hiermee verplicht ze zichzelf tot een tweejaars 
termijn, aangezien het de afgelopen keer ging om het opvangen van het termijn van Jasper Haveman die toetrad tot het 
bestuur. 

Vrijwilligers mutaties 
De vrijwilligers mutaties worden toegelicht en de voorzitter bedankt alle vrijwilligers die een nieuwe functie op zich 
hebben genomen. Tevens worden alle vrijwilligers bedankt die een functie hebben neergelegd voor hun inzet. 
We zijn blij dat Patrick Keyner tijdens de vergadering heeft aangegeven aan te blijven in de wervingscommissie in 
tegenstelling tot dat gedacht werd. 
 
Stefhan Koehorst bedankt namens de vereniging en het bestuur de aftredende voorzitter en secretaris voor hun 
werkzaamheden de afgelopen jaren. 

Rondvraag 
 

Sluiting 
Bert sluit de vergadering om 2132u 
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