Notulen
Algemene Ledenvergadering
BAN Badminton
Datum: 13 maart 2017
Plaats: Sporthal De Bieshaar,
Breelandhof 8, 3828 VL Hoogland
Aanwezig; Edwin de Groot, Mark van Woerkom, Ilva Kemper, René Kuil, Nelleke van Hell,
Marga Hofman, Jolanda Janssen, Jan Janssen, Chris Ketterink, Willem Munnik, Quido
Saalberg, Huub Wiltschut, Sonja Koster, Adriana van Doorn, Jan Molenkamp, Redmar
Blik, Esther Blik, Ferdinand Donker, Ton Linders, Marcel Stortelers, Thomas Smeding,
WimJan Egbers, Jancor de Boer.
1. Opening – De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en iedereen stelt zich kort
voor.
2. Ingekomen stukken, mededelingen
Wim Jan vertelt over het eerste gesprek met BCA – een vrijblijvende kennismaking om te
kijken waar beide badmintonverenigingen elkaar kunnen helpen en versterken. Items die
eerder genoemd zijn tijdens de vrijwilligersbijeenkomst zijn de basis voor de
kennismaking. BCA lijkt zich ook meer op de jeugd en werving daarvan te willen gaan
richten.
Willem Munnik vraagt zich af of vanwege de aanwezigheid van een trainer van BCA niet
ook de aanwezigheid van een BAN trainer nodig was: WimJan licht toe dat de BCA trainer
er was in de hoedanigheid van bestuurslid, niet in zijn hoedanigheid als trainer.
Er wordt gevraagd wat de rol van de Academy in deze is? Dit item is nog niet besproken.
Marcel Stortelers vraagt: Wordt de vereniging VOG (Voor Ons Genoegen) er ook bij
betrokken? Ook dit item is niet besproken en komt wellicht bij een vervolg ter sprake.
- Voorstel voor kantine rooster
Ferdinand licht zijn voorstel toe voor het helpen bij het opruimen van de kantine (in
geval van een jeugdteam zou dat de ouder van dit lid kunnen zijn). Met name om ook de
afsluitende werkzaamheden, die nu vaak op dezelfde personen neerkomen, gezamenlijk
te verrichten: vele handen maken licht werk.
Er wordt gevraagd welke werkzaamheden het betreft: Met name het opruimen van de
zaal en de kantine. Voor het opruimen van de zaal bestaat reeds een ongeschreven
regel: het team dat als laatste heeft gespeeld op één van de drie velden van een rij
behoort de velden op te ruimen. Alle aanwezigen vinden het logisch dat deze regel geldt
en er zal hieraan meer aandacht worden besteed.
Voor de kantine wordt geopperd: ‘kantine dienst’ ook opnemen in rooster, net zoals er al
een rooster is voor het opbouwen.
De voorzitter vraagt of er in de vergadering tegenstanders van dit voorstel zijn en of er
mandaat gegeven kan worden voor de verdere uitwerking van dit voorstel in detail.
Vanuit de vergadering zijn er geen bezwaren, wel wordt aandacht gevraagd om er voor
te zorgen dat het niet te laat wordt bij jeugdteams.

- Subsidie aanvraag Nike (gericht op een maatschappelijke doelgroep die nu
niet (optimaal) bereikt wordt)
Huub licht dit onderwerp toe: Er is een subsidieregeling van Nike, waarvoor BAN via SRO
is benaderd. De doelgroep is een doelgroep die we nu niet bereiken: kinderen uit
gezinnen zonder financiële ruimte om via een vereniging te kunnen sporten. De

bedoeling is om een groep van tien jongeren voor een jaar lid te maken van BAN en te
integreren in de vereniging. Alle kosten, waaronder kleding, schoeisel, racket en shuttles
alsmede trainerskosten, etc. zijn onderdeel van de aanvraag.
Hoe langer iemand actief deel blijft nemen, hoe meer zo’n lid krijgt (bijv. kleding).
René Kuil merkt op: hoe gaat dit na een jaar (als het subsidie geld op is)?
Antw. Huub: We doen geen beloften voor meer dan één jaar, wellicht komt er een
vervolg, maar daarnaast zijn er ook nog subsidieregelingen van de gemeente Amersfoort
die aangesproken zouden kunnen worden.
Is er ook selectie nodig? Tijdens de discussie blijkt het moeilijk om tot selectiecriteria te
komen, er worden geen selectiecriteria benoemd.
Iedereen is positief over het plan met een sterk sociaal karakter en de ALV steunt het
initiatief.
3. Notulen vorige ledenvergadering: 20 maart 2016 (zie bijlage)
Er is twijfel over de naam van één van de afmeldingen. Nazoeken leert dat het verslag op
dit punt klopt, er wordt niks gewijzigd. Verder zijn er geen opmerkingen op de notulen
van de vorige ledenvergadering en deze worden definitief vastgesteld en goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2016 (zie bijlage).
Het BAN jaarverslag van 2016 wordt doorgenomen en bij diverse bijzonderheden wordt
stilgestaan en een toelichting gegeven.
Huub doet een oproep voor collectanten voor het Oranje fonds, Jan Molenkamp geeft aan
dit thuis na te vragen.
Het ledenaantal is verheugend hoog, maar nog niet het grootste ooit, dat was 285. De
huidige teller staat op 278 leden, er is zelfs een wachtlijst voor woensdag-jeugd.
René Kuil vraagt of de technische beleidsstukken, zoals de piramidestructuur,
opleidingsmatrix, beleidsdocument openbaar zijn. Deze stukken zijn niet openbaar, het
technisch beleid is al eerder gedeeld met ledenvergadering. Willem Munnik licht de
structuur van de trainersgroep toe, in de vorm van een piramide met verschillende SLniveaus. Momenteel wordt nog geschreven aan een nieuwe versie van het technisch
beleid, dit wordt nog nader toegelicht (in een later stadium).
Als voorzitter van de barcommissie licht Ferdinand Donker toe dat Gemeente Amersfoort
actief bezig is met handhaving op het gebied van ‘Verantwoord Alcohol Schenken’. Dit
betekent onder meer dat alle barcommissieleden een Instructie en Toets over
Verantwoord Alcohol Schenken dienen af te leggen. Mede door frequente wisselingen in
de samenstelling hebben nog niet alle commissieleden dit.
Namens de webcommissie licht Chris Ketterink de nieuwe website toe: Er is een nieuwe
template, die veel rustiger oogt. Ook zijn veel meer onderdelen geautomatiseerd en is
het beheer vereenvoudigd.
Redmar Blik vraagt: zou Whatsapp ook gebruikt kunnen worden voor groepsberichten?
Chris Ketterink licht toe dat Facebook wordt beheerd, Chris Francke licht toe er een
concept beleidsplan voor Sociale Media is. Het lijkt goed om dit weer op de agenda te
zetten, met name ook om de begrenzingen daarin aan te geven en ook WhatsApp
hieraan toe te voegen.

5. Financieel overzicht 2016
Jan licht toe dat er een goed jaar is gedraaid, beter dan verwacht. Meevallers zijn het
hoge aantal leden, er is een positief effect van de contributieverhoging en hoge
barinkomsten. De zaalhuur is toch hoger dan gebudgetteerd, er is minder scherp beheerd
dan gepland, ook is meer zaalbezetting door hogere ledenaantallen. Trainersverloning is
minder hoog dan begroot. Aan het einde van het jaar is er een iets groter kerstpakket

gegeven aan de vrijwilligers, enkele hulptrainers hebben een kleine attentie gekregen.
Shuttle verbruik lijkt een stuk lager, dit komt door een foutje in de voorraad, die dit jaar
(ten gunste) is hersteld.
René vraagt zich af of het overschot van de verlies- en winstrekening ook voor andere
doeleinden ingezet kan worden, bijvoorbeeld door langer doorgaan met trainen. Stoppen
met trainen per 1 april is vroeg in het seizoen, wellicht te vroeg ? Jan licht toe dat dit vrij
gebruikelijk is en overeenstemt met de afspraken die hierover met de trainers zijn
gemaakt. Vaak loopt het seizoen langer door doordat er ook team(s) deelnemen aan de
nationale kampioenschappen in juni, maar er is geen garantie dat dit elk jaar zo is.
Ilva vraagt naar het streven om circa de helft van de jaaromzet op de balans te hebben.
Jan licht toe dat dit gedaan wordt met het oog op het kunnen voldoen aan de aangegane
financiële verplichtingen, zoals afspraken met trainers en zaalhuur, ook in het geval van
onvoorziene omstandigheden. Door toevoeging van het positief saldo van dit jaar wordt
aan dit streven voldaan.
Mark vraagt naar het leveren van een bondsscheidsrechter: is er nog sprake van een
verplichting? Antw: Ja, maar boetes zijn nog nooit opgelegd.
De ALV stemt in met dotering aan reservering, zoals door het bestuur voorgesteld aan de
ALV.
6. Verslag kascommissie
Thomas Smeding en Edwin de Groot hebben bij Jan thuis kascommissie controle
uitgevoerd. Alle relevante stukken konden worden ingezien en er zijn geen afwijkingen
geconstateerd. De kascommissie stelt voor de jaarstukken over 2016 ongewijzigd vast te
stellenen het bestuur dechargé te verlenen voor alle handelingen voor zover die uit de
jaarstukken blijken. De ALV stemt hier unaniem mee in.
7. Begroting 2017
•
Vaststellen contributie seizoen 2016: indexering (CPI 20161 0,3%).
Hoeveel bedraagt dit dan absoluut? Bij een recreant zal dit neerkomen op ca. € 0,65 per
jaar.
Het idee van een ’10-rittenkaart’ wordt geopperd. Willem Munnik geeft aan dat dit
volgens flagship Drachten of Leeuwarden een groot succes is, maar er is een risico van
zaalhuurverlies als er geen opkomst is. Momenteel is er binnen de vereniging geen
capaciteit en urgentie om dit onderwerp op te pakken.
Naar verwachting zullen de trainerskosten komend jaar flink stijgen indien een nieuwe
trainer wordt aangetrokken. Om dit te bekostigen zal (deels) worden geput uit de
reservering hiervoor.
De begroting voor 2017 wordt ongewijzigd door de ALV goedgekeurd.
8. Verkiezing kascommissie
Thomas Smeding zal nog een keer deel uit maken van de commissie, Jolanda Jansen
meldt zich aan, er is echter twijfel of dit mogelijk is aangezien zij zelf geen BAN lid is.
Ilva Kemper werpt zich op als reserve. PM: Nalezen in de statuten leert dat inderdaad
alleen BAN-leden mogen deelnemen aan de kascommissie, derhalve kan Jolanda Jansen
niet benoemd worden tot kascommissielid en wordt Ilva Kemper als zodanig benoemd.
9. Commissies: Aftreden, benoeming, bedanken en wijziging.
Aftredend: Annelies de Wit (CCP), Ferdinand Donker (barcommissie) en Maarten van den
Berkt (BAN Open), wie meldt zich als vervanger?
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Karen Bijlsma heeft zich aangemeld als belangstellende/vrijwilliger voor het BAN Open,
maar nog geen respons van Maarten ontvangen. René Kuil heeft zich ook al aangemeld
om te helpen, Hanneke Munnik kan ook weer benaderd worden voor hulp. Chris Francke
zal de contactgegevens onderling delen om het overleg op gang te helpen.
Ferdinand Donker zal aftreden als voorzitter van de barcommissie en licht de
werkzaamheden toe: ca. 2 uur inkopen doen per competitieweekend, administratie
bijwerken duurt ca. 1 à 2 uur per maand. Ook het vullen van het rooster voor de
diensten tijdens competitiewedstrijden en toernooien vergt de nodige inspanning. Tijdens
de vergadering meldt zich geen opvolger, dus deze functie blijft vacant.
Voor CCP-er en JCCP-er zit er een zwaartepunt in de werkzaamheden rond april/mei,
wanneer de nieuwe teamsamenstelling en contact daarover met de bond, bijvoorbeeld
rondom de speelsleutels, plaatsvindt. Gedurende het seizoen vindt overleg plaats over
wijzigingen in wedstrijden en invallers.
Aftredende bestuursleden:

TC: Ton Linders
Secretaris: Chris Francke
Penningmeester: Jan Molenkamp
Vertegenwoordiging recreanten: Huub Wiltschut

Het bestuur draagt ter benoeming voor:
Jan Molenkamp
Sonja Koster
Jancor de Boer
Huub Wiltschut

Algemeen bestuurslid - techniek
Algemeen bestuurslid - techniek
Penningmeester
Secretaris

De aftredende bestuursleden Ton Linders en Chris Francke worden door WimJan in het
zonnetje gezet voor hun bewezen diensten en nemen afscheid met een mooi bloemetje
en een kadobon.
De door het bestuur aangedragen nieuwe bestuursleden of bestuursleden in een nieuwe
functie worden unaniem door de vergadering gekozen tot bestuursleden voor de
komende periode van een jaar.
11. Rondvraag
Er wordt reikhalzend uitgekeken naar de vrijwilligers BBQ aan het einde van het jaar en
Jan wordt verzocht deze in te plannen, zodat de agenda’s hierop afgestemd kunnen
worden.
Huub Wiltschut vestigt de aandacht op de verzamelmap met publicaties in de lokale pers
van afgelopen jaren: hierin komt de diversiteit van BAN naar voren evenals de kansen
om de vereniging hiermee te promoten.
Marcel Stortelers vraagt de spaarders van de Jumbo tijdig de spaarmunten in te dienen.

12. Sluiting
Om 22:01 wordt de ALV door de voorzitter afgesloten en iedereen wordt uitgenodigd nog
een drankje te nuttigen om na te praten.

