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Van de voorzitter 

Dit jaarverslag wordt beheerst door de ontwikkelingen in de wereld in een turbulent 

jaar. Voor BAN heeft corona grote invloed gehad. Grote delen van het jaar hebben 

wij als vereniging niet kunnen doen waar we blij van worden: badmintonnen. 

Halverwege vorig jaar waren we optimistisch dat corona weliswaar ingrijpend en 

ontregelend was, maar van relatief korte duur. In het najaar bleek dat samen 

trainen en spelen slechts kort volledig kon. 

De toegezegde extra Algemene Ledenvergadering aan het eind van 2020 heeft het 

bestuur noodgedwongen moeten uitstellen. Er kwam van uitstel afstel omdat wij 

sterk hechten aan het letterlijk samenkomen.  

Het bestuur heeft haar bestuursvergaderingen doorgezet, maar vanaf eind 2020 

digitaal. We hebben de afgelopen maanden langdurig stilgestaan hoe de effecten 

van corona op te vangen. Gelukkig heeft de gemeente de zaalhuur niet verrekend 

voor de maanden waar we geen gebruik van de zalen konden maken. Dat betekent 

dat de financiële impact voor de vereniging, vanuit dat gezichtspunt, beperkt blijft. 

Het bestuur staat voor daarmee de pijn voor alle actieve leden te verzachten. 

 

Ongemakkelijk is dat het aantal leden fors is teruggelopen. Dat zet zich in 2021 

door. Het verloop in het aantal jeugdleden is aanzienlijk groter dan bij de senioren, 

maar het is overal minder. Dat heeft grote gevolgen voor de hele vereniging en 

haar toekomst. Bijvoorbeeld ook voor de inzet van het trainingskader. Het bestuur 

ontkomt er niet aan om ingrijpende voorstellen te doen. Deels zijn die ingezet 

vanuit de situatie van 2020, maar zolang corona duurt is moeilijk te voorspellen 

wanneer en hoe wij als vereniging in staat zijn uit dit dal omhoog te kruipen. 

 

Er is ook een hoogtepunt  over 2020: het heeft de Koning behaagd een Koninklijke 

Onderscheiding toe te kennen aan ons gewaardeerde lid Huub Wiltschut. Huub is 

door zijn veelzijdigheid, zijn werklust en niet aflatende loyaliteit aan onze vereniging 

én naar de kwetsbare medemens, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-

Nassau. We zijn ongelooflijk trots op ‘onze’ Huub. 

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun tomeloze inzet om in zo’n ingrijpend 

jaar de schouders er onder te blijven zetten en waar mogelijk steeds weer kansen 

te benutten om de vereniging sterker te maken. Een prachtig voorbeeld zijn de 

buitentrainingen die met veel enthousiasme zijn opgepakt. 

 

Terwijl ik dit schrijf, zijn de voortekenen voor binnensporten weer gunstiger. Ik 

hoop dat wij elkaar binnenkort weer in de zaal ontmoeten en delen over hoe het ons 

gaat. Zodat wij vanuit nieuwe verbondenheid onze verenigingstoekomst kunnen 

oppakken en tot nieuwe bloei brengen. 

 

WimJan Egtberts 
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Verslag ledenadministratie 

 

Samenstelling commissie: 

• Marcel Stortelers en Klasien Blankestijn 

 
Activiteiten 2020: 

• Beheer leden (verwerken inschrijvingen, mutaties en afmeldingen) 

• Afhandelen verzoeken om informatie van leden als potentiële leden 
• Aanmaak facturen (t.b.v. innen contributie) 

 

Overzicht aantal leden: 

Datum telling 

13 feb 2019 

1-1-

2017 

1-1-

2018 

1-1-

2019 

1-1-

2020 

1-1-

2021 

junior - t/m 14 jr 92 78 64  48 

junior - 15 t/m 17 

jr 31 25 34  18 

totaal junioren: 123 103 98 92 66 

       

Senioren 145 161 155 149 136 

totaal senioren: 145 161 155 149 137 

       

TOTAAL: 268 264 253 241 203 

 

  



5 

 

Aantal inschrijvingen:  

 

  t/m 14 15 t/m 17 Volwassen Totaal 

Datum M V   M V   M V     

01-01-

2020  2      1  3 

01-02-

2020 1      2   3 

01-03-

2020 1         1 

01-04-

2020           

01-05-

2020           

01-06-

2020           

01-07-

2020 1   1   1   3 

01-08-

2020           

01-09-

2020  1     2   3 

01-10-

2020 6         6 

01-11-

2020 2 3        5 

01-12-

2020  1        1 

Totaal:          25 

           

01-01-

2021 1         1 

*Nog in te schrijven voor 2021: 1 volwassene 
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Aantal opzeggingen: 

  t/m 14 15 t/m 17  Volwassen  Totaal 

Datum M V   M V   M V     

                      

01-07-

2020 6 8  10   13   37 

01-01-

2021 5 8     12   25 

Totaal:          62 

           

01-07-

2021*       1        1    2 

* Al gemelde (en nog te verwerken) opzeggingen 

Plan voor 2021 

- Inwerken en overdracht leden administratie aan: 

Ton Linders, Chris Francke en Klasien Blankestijn. 
Streven is om dat per 1 juli gerealiseerd te hebben. 

- Voorstel uitwerken om informatievoorziening (voor bijvoorbeeld nieuwe 

leden) te beleggen bij wervingscommissie. 

 

Marcel Stortelers 

Verslag Jeugd Competitie Contact Persoon 

Door Corona is het seizoen helaas in het water gevallen. 

De start ging nog prima: er zijn een aantal wedstrijden gespeeld, maar uiteindelijk 

is de competitie vanwege overheidswege stilgelegd. 

Er waren, afgezien van corona, geen bijzonderheden. 

Bea Wolters    JCCP BAN 

Verslag Technische Commissie 

Flagship 

Er zijn geen activiteiten geweest, mede vanwege corona. 
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Competitie contactpersonen 

Zowel Bea als Joset hebben om persoonlijke redenen aangegeven aan het 

einde van het seizoen te willen stoppen als respectievelijk JCCP en CCP. 
Bram Kodde neemt de rol over van Joset. Voor Bea wordt nog vervanging 

gezocht.  
 
Inschrijven voor competitie tot wederopzegging 

Ook in 2021 wordt de huisregel “inschrijven voor competitie tot 

wederopzegging” gehandhaafd. Nieuwe aanvragen konden tot 16 maart 

worden ingediend en dezelfde datum gold voor afmeldingen. Begin maart 

zijn de leden via de website en de Nieuwsbrief gewezen op deze huisregel. 
 

Teamsamenstelling en overzicht competitieteams 2020-2021 

Het competitieseizoen is regulier van start gegaan, maar medio oktober door de 
corona-maatregelen tot nader orde stopgezet. Op 18 januari besloot Badminton 

Nederland per direct alle lopende competities te beëindigen.  

 

BAN stond voor het seizoen 2020 – 2021 ingeschreven met de volgende 

senioren teams: 

 

- BAN 1 en 2 in de 4e divisie  

-  BAN 3 in de 5e divisie  
-      BAN 4 en BAN 5 in de 6e divisie 

 -  BAN 6 in 7e divisie 

- BAN 7 in 8e divisie  

- BAN M1 in Hoofdklasse mannen 
 

Ook het 1 BAN team heeft de najaarscompetitie niet af kunnen maken.  

In het seizoen 2020 2021 hebben zes junior teams deelgenomen (een 

minder ten opzichte van 2019 – 2020): 

- BAN J1 in U19-1 veren 

-  BAN J2 in U19-1 nylon 
- BAN J3 in U17-15 GD 

- BAN J4 in U15-1 

- BAN J5 en BAN J6 in U15-2 

 

In principe zullen alle teams die zich hebben ingeschreven voor het seizoen 

2020-2021 in het seizoen 2021-2022 uitkomen in dezelfde divisie/klasse. Dit 

is echter onder meer wel afhankelijk van de inschrijvingen en/of afmeldingen 

van de betreffende competitiespelers. 
De definitieve indelingen zijn op dit moment nog niet bekend. Bij de jeugd is 

sprake van een teruglopend ledenaantal en konden door corona geen nieuwe 
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wervingsacties worden uitgevoerd (onder meer de open dag op 3 oktober is 

niet doorgegaan). 

  
Hierdoor is een “gat” ontstaan tussen de oudere en jongere jeugd ook m.b.t. 

het spelniveau. De technische Commissie en een delegatie van trainers 

beraden zich op passende interventies.  

Trainerskader  

In 2020 is Roger Steenbergen toegevoegd aan het trainerskader voor het 

trainen van de hoogste seniorenteams. 

Door het teruglopend (jeugd)ledenaantal is de baancapaciteit bij de 
trainingen teruggebracht en zijn maatregelen in het trainingskader 

noodzakelijk. Deze zullen in 2021 worden doorgevoerd.  

Trainingsdagen 

Voor de jeugd vond de trainingsdag plaats op 5 september en voor de 

senioren op 6 september. Vanwege corona kon het gebruikelijke afsluitende 
diner niet doorgaan. 

Op aangepaste wijze heeft de barcommissie tussen de middag een lunch 

verzorgd. Al met al was het toch een succesvol weekend. 
  

Binnentrainingen 

Alle juniorteams hebben aan het begin van het seizoen twee keer in de week 

getraind op de dinsdag- en donderdagavond, voordat medio december alle 
binnentrainingen zijn stopgezet.  

Buitentrainingen 
In mei en juni 2020 heeft BAN buitentraining aan de junioren tot en met 17 jaar 

aangeboden. Onder leiding van Mark, Merel, Marieke en Richard op locatie 

voetbalvereniging Cobu boys.  

Van 27 mei en 1 juli 2020 heeft wegens corona buitentraining ook voor de senioren 
plaatsgevonden op locatie Fidelitas, onder leiding van Redmar en Olaf. 

Op 20-2-2021 zijn we weer gestart met buitentraining voor junioren en vanaf 27 

maart 2021 met buitentraining senioren. Deze staan onder leiding van Redmar en 
Olaf.  

 

Toernooien en clubkampioenschappen  

Ook deze konden helaas niet plaatsvinden vanwege corona. 
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Verslag van de activiteitencommissie 
 
Leden activiteitencommissie (AC) 
De BAN Activiteitencommissie bestaat uit: Mieke van den Bosch, Kevin van den 

Burg, Adriana van Doorn, Chris Ketterink, Richard de Jong, Diantha Cannegieter en 

Jaap van Woudenberg. 
 

Begin 2021 zijn Diantha en Jaap toegetreden tot de activiteitencommissie. Zij zullen 

vanaf het eerste toernooi na corona actief zijn in de commissie.  
 

Activiteiten 

De BAN Activiteitencommissie organiseert activiteiten voor alle BAN-leden. In 2020 

werd door de Activiteitencommissie georganiseerd: 
 

Blacklight toernooi  

Het BAN Blacklight toernooi was weer een groot succes! Het uiteindelijk volgeboekte 

toernooi met veel spelers van verschillende badmintonclubs was erg geslaagd. De 

outfits van de deelnemers gaven een unieke sfeer en een hoop plezier. Ook het eten 
na afloop was drukbezocht. 

 

Verder zijn er in 2020 geen activiteiten geweest, i.v.m. corona  

 
Vooruitzicht 2021 

In 2021 hopen we weer leuke activiteiten te organiseren om de clubbinding weer 

terug te krijgen na de corona periode. Ideeën voor toernooien zijn altijd welkom! 
 

Verslag BAN vertrouwenspersonen 
 

Voor de twee vertrouwenscontactpersonen (VCP's) van BAN was het jaar 2020 nog 

veel rustiger dan voor de spelers.  

Tijdens de aftrap van de jeugdcompetitie hebben wij ons voorgesteld en aan 
geïnteresseerde ouders verteld waaruit de rol van VCP bestaat en hoe wij te 

benaderen zijn. Verder was er dit seizoen geen reden of gelegenheid om verdere 

activiteiten te ondernemen.  

Het bestuur, de trainers en vrijwilligers hebben hun best gedaan om, ondanks alle 

beperkingen, het clubgevoel met veel sportiviteit en saamhorigheid overeind te 

houden. Juist die sfeer en inspanning maakt dat BAN-leden zich veilig en prettig 

kunnen voelen.  

De VCP's kijken ernaar uit om daar in een, als het goed is, levendiger nieuw seizoen 

weer aan bij te dragen. 

Denise Lammers en René Koster 
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Verslag barcommissie 

Leden barcommissie  

De barcommissie bestaat op 1 januari 2020 uit een groep van ruim 20 vrijwilligers. 

Daarin is weinig verandering gekomen in het jaar waarin het COVID-19 virus een 

zeer nadrukkelijke rol had in de baractiviteiten en daardoor ook in het financiële 
resultaat.  

 

2 leden van de barcommissie zijn gestopt en er zijn 2 nieuwe leden. 
 

Bar activiteiten 

Voor volgende evenementen was gepland om de bar te draaien: 
 

Icoon 

- 2 trainingsdagen  2 dagen = 4 dagdelen 
Dit is doorgegaan. Marcel en Adriana hebben alleen de lunch verzorgd 

 

- 7 competitieweekenden 7 * 3 dagdelen = 21 dagdelen 
Alleen in januari en februari is in 3 weekenden gespeeld en bardienst 

verzorgd. 

 
Niet doorgegaan:  

- Clubkampioenschappen  2 dagen   =  4 dagdelen 

- BAN open jeugd   1 dag   =  2 dagdelen 

- BAN open senioren*  1 dag  = 2 dagdelen 
- Blacklight    1 avond  =  1 dagdeel 

- Recreantentoernooi (2 keer) 2 dagen  =  4 dagdelen  

Totaal:       38 dagdelen 
 

* Nieuw t.o.v. 2019 

 

Door corona hebben we slechts 2 weekenden in jan/feb en 2 weekenden in 
september (zonder publiek) competitie in het Icoon kunnen spelen. Daarnaast kon 

alleen het Blacklight toernooi in februari gespeeld worden.  

 
Adriana van Doorn heeft de boodschappen voor Icoon verzorgd. Daarvoor onze 

dank. 

 
Bieshaar 

- Normaal is hier elke vrijdagavondbardienst. Ook hier hebben we alleen in 

januari, februari en in de zomer (juli t/m september) de bar kunnen 

gebruiken. 
- Voor deze bardienst wordt geen rooster gemaakt. Bijna altijd zijn één of meer 

van onderstaande mensen aanwezig die de bar bemensen: 

- Dank aan: Chris, Edwin, Huub, Sebastiaan, Frenk, Dave en ondergetekende.  
Ondergetekende zorgt dat de boodschappen worden gedaan.  
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Opmerking: 

Als de recreanten op woensdag in Icoon spelen en op donderdag in de Bron wordt 
daar geen bardienst gedraaid. Vanuit die groepen is tot op heden niet genoeg 

interesse om na afloop iets te drinken, laat staan om als vrijwilliger de bardienst te 

verzorgen. 
 

Financieel 

 Bieshaar Icoon Alg Kas Totaal 

Omzet 798,31 1.919,83   

Inkopen 561,67 899,21   

Resultaat 236,64 1.020,62   

     

Kas op 1-1-2019 143,00 70,80 326,43 540,23 

Kas op 1-1-2020 88,75 284,70 2,64 376,09 

Overgeboekt naar BAN rek     -208,59 

PIN transacties 422,56 1.207,43  1.623,99 

     

Totaal resultaat BAR    1.251,26 

 

Contactloos betalen / Pinnen 
In oktober kon, na de nodige inspanning, eindelijk het aangeschafte pinapparaat 

gebruikt worden. 

Al snel blijkt dat het gebruik toeneemt en het onhandig is om telkens met het ene 
apparaat van Bieshaar naar Icoon en weer terug te slepen. Daarom is een tweede 

apparaat aangeschaft. 

 

PIN TRANSACTIES  

 Locatie/Product  Maand Bruto Onkosten Netto 

 Bieshaar - Bar  Jan  €       134,50      

  Feb  €         46,00      

  Jul  €         48,00      

  Aug  €         77,00      

  Sep  €       125,50      

     €       431,00   €          8,44  
 €        
422,56  

          

 Bieshaar - Zomerbadminton  Jul € 81,00     

  Aug € 168,00     

    € 249,00 4,92 
 €        
244,08  

          

 Icoon - Bar  Jan  €       276,25      

  Feb  €       716,00      

  Jul       

  Aug       
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  Sep  €       239,50      

     €    1.231,75  24,32 
 €     
1.207,43  

          

 Correctie op bar (iZettle minimum 
bedrag)     €          -6,00      

 Totaal - Bar     €    1.656,75   €        32,76  
 €     
1.623,99  

 Totaal - Zomerbadminton    € 249,00  €          4,92   €        244,08  

 Totaal PIN Resultaat     €    1.905,75   €        37,68   €     1.868,07  

 

Opmerking: 

iZettle brengt 1,95% als onkosten in rekening en geen abonnementskosten. 

 
Plannen 2021 

- De (senior) competitieteams inzetten voor bardiensten 

Op dit moment is het zo dat grootste deel van de bar vrijwilligers uit de 
(woensdag) recreanten groep komt. Dat is eigenlijk wel een vreemde situatie. 

Competitiespelers verwachten wel dat de kantine open is, maar (op enkelen 

na) helpen zij niet in de bardiensten. 
 

Voorstel is daarom om vanaf komend seizoen per dagdeel een team aan te 

wijzen die zelf onderling regelen welke minimaal 2 leden een bardienst 

draaien. Ook ouders van jeugdteams gaan wat mij betreft bardiensten 
draaien. 

 

Randvoorwaarde daarbij is dat iemand die bardienst draait het IVA certificaat 
moet hebben (kost 30 minuten om te halen) 

 

- Apparatuur/Meubilair Bieshaar/Icoon 
De SRO maakt zelf geen gebruik meer van de kantines en laat BAN gebruik 

maken van hun apparatuur. Zolang die werken is dat prima. 

Onderhoud/Schoonmaak van de apparatuur (bv de frituurinstallatie) moet 

BAN zelf doen. 
 

Voor het onderhoud van de Bieshaar probeer ik met de TTV Hoogland (als 

medegebruiker van de kantine) afspraken te maken. 
Dat betekent dat we in de toekomst rekening moeten houden met 

investeringen in nieuwe apparatuur en kosten voor onderhoud die we tot nu 

toe niet hadden.  
 

Voorstel is om voor de bar ook een begroting/balans winst&verliesrekening te 

maken. 

 
- Ik wil stoppen als trekker van de barcommissie en zoek een opvolger 

 

 

Marcel Stortelers 
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Verslag webcommissie 

Leden webcommissie 

De webcommissie: Chris Ketterink en Kevin van den Burg 
Nieuwsbrief: Dennis de Waard.  

Instagram: Lucie Lammers 

Facebook: Kevin van den Burg. 
Aftreden: Dave Dignum heeft de Webcommissie verlaten. Wij bedanken hem voor 

zijn inzet. 

Website 
In 2020 zijn er geen grote zichtbare veranderingen op de website gedaan. Er zijn 

wat kleine optimalisaties aan de template doorgevoerd. De mobiele versie is ook 

verbeterd zodat die beter toegankelijk is via de telefoon. 

Voor de sociaal media zijn er verbindingen tussen de platvormen gemaakt zodat er 

meer statistieken over o.a. het bereik van berichten en advertenties beschikbaar 

zijn. Dit heeft als voordeel dat bij promotie van BAN het eenvoudiger is om een 

gericht publiek aan te spreken. 

Op de achtergrond is de website deels geïntegreerd met het intranet (BAN Net). 

Inloggen op de website gaat nu via dezelfde login als het intranet. 

Doelstellingen  

De doelstellingen voor 2021 zijn om de website op te schonen en hiermee de 
snelheid te verhogen. Na Jaren alleen maar uitbreidingen en aanpassingen te doen 

is de website erg traag geworden. 

Zijn er nog ideeën voor het verbeteren van de website? Mist er nog iets op de 

website? Wij horen graag van jullie op webcommissie@banbadminton.nl. 

Verslag contactpersoon zaalhuur 

Zaalhuur 2020-2021 

Dit jaar was het, in tegenstelling tot vorig jaar, lastiger om de reserveringen voor de 
zalen compleet te krijgen. Dit had vooral te maken met de wisselende regels 

rondom covid. In de periode dat er wel gespeeld kon worden was het aantal 

deelnemers vrij laag, zodat regelmatig deel van de zaalreservering teruggeven kon 

worden. 

Met name aan het eind van de training werd in plaats van een hele hal, slechts 2/3 

of halve hal gebruikt. Administratief is dit heel lastig om goed bij te houden.  

BAN maakt in het contract met SRO gebruik van herhalingensreserveringen maar 

het aantal uitzonderingen hierop was in 2020 zeer groot.  

Ik heb veel tijd moeten besteden aan het controleren van de door SRO opgestelde 

contracten. 

mailto:webcommissie@banbadminton.nl
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De communicatie met de trainingscommissie en SRO liep soepel en de SRO was 

coulant met het intrekken van de reserveringen.  

Laten we hopen op een gewoon speelseizoen, ook wat betreft de reserveringen. 

Guus de Jong    

Verslag wervingscommissie 

Leden wervingscommissie  

De BAN wervingscommissie bestaat uit: Anouk Molenkamp, Wil van Wegen, Huub 

Wiltschut. Niels van Rijn heeft in 2020 de wervingscommissie versterkt. 
 

Veel plannen 

2020 was voor de BAN wervingscommissie het jaar van veel voornemens en 
prachtige plannen, maar waar helaas geen uitvoering aan kon worden gegeven. 

 

Geen informatiemarkten 

Door corona ging ook ‘Amersfoort Aangenaam’ twee keer niet door. Dus geen BAN 
stand waar nieuwe stadsbewoners konden kennismaken met BAN  

Ook de jaarlijkse verenigingsmarkt op het Eemplein werd afgelast. Ook daar konden 

we geen reclame maken voor de vereniging, noch mensen uitnodigen vrijblijvend te 
komen sporten. Hetzelfde gold voor de verenigingsmarkt van Hooglanderveen en 

voor het Amersfoortse wijkfeest.  

 

Geen open dag 
De BAN wervingscommissie had grootse plannen om op 3 oktober een geweldige 

BAN Open dag te houden met allerlei activiteiten om belangstellenden kennis te 

laten maken met badminton. De wervingscommissie had hard gewerkt om een 
gevarieerd programma op te stellen met voor elk wat wils. Iedere bezoeker kon in 

ieder geval rekenen op leuke aandenkens.  

Er waren al heel wat flyers gedrukt en verspreid. In het huis aan huis blad ‘de Stad 
Amersfoort’ verscheen een groot artikel en enkele advertenties. Ook de SRO 

buurtcoaches maakten reclame voor de open dag en er was zelfs een advertentie op 

EVA, het plaatselijke televisiekanaal. 

Veel BAN-vrijwilligers hadden toegezegd op de dag zelf te assisteren. Alles zag er 

veelbelovend uit….  

Maar slechts drie dagen voor de grote dag maakte de overheid bekend dat in 
verband met corona er geen groepsactiviteiten mochten plaatsvinden. Weg alle 

voorbereiding, weg de financiële investering en weg alle mooie plannen. 

 
Geen scholentoernooi, geen badmintonclinics op scholen 

Het wordt saai, maar ook het scholentoernooi ging niet door.  

Er was een aanvraag om op een basisschool enkele badmintonclinics te geven. 

Helaas konden de scholen niet op de dag dat de trainers beschikbaar waren en 
omgekeerd.  

 

Contact met scholen  
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Het is de wervingscommissie wel gelukt om in de coronaperiode enkele basisscholen 

te bereiken. Omdat onze trainers niet altijd de tijd hebben om tijdens schooltijden 
een clinic te geven hebben Niels van Rijn en Lucie Lammers filmpjes opgenomen 

met specifieke badmintonoefeningen. Hiermee kunnen de leerkrachten op school, 

via een tablet of ander beeldscherm, zelfstandig een badminton les verzorgen, met 
de input van een BAN-trainer.  

BAN zorgt voor de materialen en usb-sticks met daarop de instructies en de 

leerkrachten en de leerlingen voeren de oefeningen uit.  

Twee scholen hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en waren 
enthousiast. Toch gaat er niks boven een fysieke training.  

Op 1 school is er op twee dagen een "live" clinic gegeven door onze trainers, voor 

de groepen 3 t/m 8.  
 

In 2021 nieuwe kans  

Natuurlijk zijn alle voorbereidingen in 2020 niet helaal voor niets geweest. Er ligt 
een draaiboek dat de wervingscommissie meteen kan gebruiken voor een volgende 

Open dag en/of andere wervingsactiviteiten.  

Het wachten is op de dag dat dit mogelijk wordt….!  

Rooster van aftreden BAN bestuursleden 

Het bestuur vraagt de ALV akkoord te gaan met de benoeming van Chris Ketterink 

als nieuw BAN bestuurslid.  

Als Chris toetreedt tot het bestuur worden de verschillende taken onderling als volgt 

verdeeld: 

Voorzitter:       WimJan Egtberts 

Secretaris:       Huub Wiltschut 
Penningmeester:      Chris Ketterink 

Bestuursleden Technische Commissie   Sonja Koster, Jan Molenkamp 
 

Gelijktijdig met de nieuwe BAN statuten wil het bestuur ook haar rooster van 

aftreden opnieuw in laten gaan. 

Het voorstel is de bestuursleden voor een periode van 5 jaar te benoemen, waarna 

men herkiesbaar is. Dit aftreden gebeurt via onderstaand schema:  

Naam Aftreden 

Jan Molenkamp 2022 

Huub Wiltschut 2023 

WimJan Egtberts 2024 

Sonja Koster 2025 

Chris Ketterink 2026  
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Verslag penningmeester 

In september 2020 hebben Chris Ketterink en Jan Molenkamp samen de taak van 

penningmeester van Alex van Doorn overgenomen. 

Winst en verlies 2020 

2020 was een bijzonder jaar. Dat is ook terug te zien in het financieel verslag.  

Door een dalend ledental zijn de contributie-ontvangsten sterk teruggelopen. 

Geplande wervingsactiviteiten konden geen doorgang vinden.  

De post zaalhuur is een stuk lager dan in voorgaande jaren. Dit komt doordat er 

tijdens corona door BAN weinig sportaccommodaties zijn gehuurd en SRO hiervoor 

geen kosten in rekening bracht. De kosten voor zaalhuur van de competitie en 

toernooien zijn op de gelijknamige posten geboekt.  

Als gevolg van voorgaande is aan de leden over het 2e halfjaar van 2020 een 

korting van 10% gegeven op de verenigingscontributie. 

Het positief resultaat over 2020 zal pro rata aan de leden teruggegeven worden 

door korting op de verenigingscontributie over het 2e halfjaar 2021. 

Op 13 maart 2021 heeft de kascontrole plaatsgevonden over het boekjaar 2020 

door Volker Min en Denise Timmers. 

Begroting 2021  

In januari/februari 2021 werden 3 alternatieve begrotingen voor 2021 opgesteld 

omdat niet duidelijk was wanneer badminton spelen weer mogelijk zou zijn. Het 

idee achter de verschillende opties was de maanden waarin in het 1e  halfjaar niet 

gesport kon worden in te halen in de maanden mei, juni en/of tot de zomervakantie 

in juli 2021. Inmiddels is dit door de beperkte versoepeling niet helemaal mogelijk 

gebleken. 

Toelichting: 

Zoals vastgesteld in de ALV van 2020 is de reservering  jeugdkamp omgezet naar 

Reservering ledencampagne/leden werving. 
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Balans 1-1-2020 t/m 31-12-2020 

  2019 2020 

Code Omschrijving Activa Passiva Activa Passiva 

0130  Clubkleding  €      833    €        580    

0131  Rackets  €         305    €       443    

0132  Shuttles  €     2.671    €      3.711    

0133  Overgrips  €        110    €        110    

0137 Voorraad promotie €        500    €        500    

0740  Waarborg sleutels  €        120    €        120    

1001  Kas BAN bar  €        540    €         376    

1002  Kas activiteitenommissie  €        684    €         199    

1002  Kas wervingscommissie  €          17    €             -      

1010  

Rabo betaalrekening 

1230.32.164  €     5.029    €     42.992    

1011  Rabo Telesparen  €    32.983    €     32.987    

1300  Debiteuren  €    33.147    €      1.334    

1500  Vorderingen (kortlopend)  €     5.878        

1400  Kapitaal    €     23.399    €   22.287  

1750  Nog te betalen    €      3.924     €    2.477  

1751 Nog te ontvangen     €         269    

1810  Vooruitontvangen bedragen    €        500     €  27.210  

1840  
Vooruitgefactureerde 
bedragen   €    30.770     €           -    

1850  Reservering trainers    €     17.677    €   17.677  

1860  Reservering Jubileum    €      6.144    €     6.144  

1880  Reservering jeugdkamp    €     1.198    €     1.198  

1890 

Reservering 

ledencampagne   €        317    €        317  

  

Saldo 2019 verlies / 2020 

winst €     1.111      €     6.311  

    €     83.928  €    83.928  €     83.620  €   83.620  
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BAN 

    Begroting 2020 Verlies en Winst 2020     Begroting 2021     Begroting 2021 Beroting 2021

2019 2020 2020 2021 2021 Toelichting V+W 2020 / begroting 2021

werkelijk begroot werkelijk begroot begroot

31-12-2019 1-1-2020 31-12-2020 1-1-2021 1-1-2021

Ontvangsten +        -/- +        -/- +        -/- +        -/- +        -/- +        -/-

Ontvangen Contributie 50.130€     51.000€     43.368€         41.000€     41.000€     41.000€     

Extra training junioren 3.180€       2.500€      1.675€           1.250€       1.250€       1.250€       

Rente 4€             -€          -€          -€          4€                 3€              3€              3€              Rentepercentage 0,01% m.i.v. 1-1-2021

Sky is the limit 61€              -€           -€           -€           Sky in the limit kostendekkend. In 2020 na 1x  gestopt wegens Corona niet doorbelas. 

Bijzondere baten / lasten 1.446€       184€            -€           -€           -€           2020 saldo dievrse afboekingen debiteuren en nabetalingen debiteuren oude jaren. 

Betalingsverschillen 33€            9€                -€           -€           -€           

Sponsorbijdrage 597€         500€         703€             -€           -€           -€           In 2020 sponsor Schur Flexibles. In 2021 heeft BAN geen sponsors

Grote Clubactie / Boni-actie 504€         250€         169€             100€          100€          100€          Grote Clubactie 2021 voorzichtige schatting 

Club van 50 50€           50€           -€              -€           -€           -€           Niet meer actief

Subsidie 1.394€       1.400€      1.205€           900€          900€          900€          Afhankelijk van aantal junioren: 1-1-2020 - 85 junioren en 1-1-2021 - 65 junioren

Resultaat BAN Bar  3.430€       3.500€      1.251€           1.000€       1.200€       1.500€       Afhankelijk hoe lang seizoen duurt. 

Totaal Ontvangsten 59.289€     1.479€       59.200€     -€          48.376€         255€            44.253€     -€           44.453€     -€           44.753€     -€           

Uitgaven +        -/- +        -/- +        -/- +        -/- +        -/-

Zaalhuur SRO excl. competitie dagen 45.707€     43.500€     21.631€         31.500€     33.000€     34.500€     Ingeval verlenging trainingsmaanden met apri, mei en/of juni

Zaalhuur buitensport accommodaties -€          -€          -€          -€          773€             

NBB Bondscontributie / inschrijfkosten 2.706€       3.019€       3.000€      3.000€      2.819€           2.759€         3.010€       2.910€       3.010€       2.910€       3.010€       2.910€       Verhoging van € 11,20 mnaar € 14,55 + inschrijfkosten nieuwe leden

Trainers 13.975€     17.000€     3.000€      13.124€         10.500€     12.000€     13.000€     1x betaalde trainer overige trainers  vrijwilligersvergoeding

Shuttles 2.874€       3.000€      2.936€           2.100€       2.300€       2.500€       Januari en februari geen gebruik shuttles ook geen competitie. 

Materialen divers 763€         750€         304€             300€          300€          300€          

Technische commissie -€              200€          200€          200€          Voorzichtige schatting

Langer doorspelen 733€          500€         60€               -€           -€           -€           -€           -€           -€           Tijdens basisschoolvakanties tegen schoonmaaktarief -/- bijdrage spelers € 3 per keer

Clubkampioenschappen 455€         1.650€       500€         1.600€      246€             -€           -€           -€           -€           -€           -€           Indien doorgang 2021 dan dekkende begroting 

Mobiel abonnement -€          -€          94€               60€            60€            60€            Mogelijk krijgt de nieuwe ledenadministrateur een mobiel abonnement. 

Activiteitencommissie 1.400€       -€              539€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           Nog niet duidelijk of en zo ja welke activiteiten mogen worden georganiseerd. 

Bestuur algemeen 509€         500€         100€             300€          300€          300€          

Secretariaat + ledenadministratie 267€         300€         246€             250€          250€          250€          

Lid ASF -€          -€          25€               25€            25€            25€            Jaarlijks lidmaatschap

Web commissie 179€         300€         202€             200€          200€          200€          

Promotionele activiteiten 648€         750€         187€             200€          200€          200€          zie begroting wervingsactiviteiten. Ziet met name op uitgifte rackets aan nieuwe jr. >1jaar lid.

Wervingscomissie 55€           -€          1.366€           1.000€       1.000€       1.000€       1.000€       1.000€       1.000€       Voorstel om voor de uitgaven de Reservering ledenwerving en Reserevring jeugdkamp te gebruiken.

Jubileumfeest (2021) -€              In 2020 en 2021 geen ruimte voor toevoeging.

Vrijwilligers 2.365€       2.700€      2.079€           1.400€       1.400€       1.400€       BBQ en kerstpakket

Trainingsdagen jr. en sr. 920€          1.400€      123€             900€          900€          900€          900€          900€          900€          Kostendekkend

Opleidingen 579€         500€         375€             -€             -€           -€           -€           -€           -€           -€           

BAN BAN Open 30€           -€              39€              -€           -€           -€           -€           -€           -€           Wegens Corona geen doorgang 2020 en 2021

Corona uitgaven -€          30€               30€            30€            30€            Handgel enz.

Competitiekosten 4.576€       9.239€       4.500€      9.000€      7.246€           9.029€         5.700€       7.400€       5.700€       7.400€       5.700€       7.400€       Incl. zaalhuur competitie + incl. bondscontributie Competitieteams

Bankkosten 194€         250€         209€             220€          220€          220€          

Trainersuitgave t.l.v. Reservering trainers -€          -€              3.000€       3.000€       3.000€       Interen op Reservering trainers

Totaal uitgaven 75.882€     16.961€     77.550€     18.500€     54.176€         12.366€       57.895€     15.210€     61.095€     15.210€     63.795€     15.210€     

Resultaat -1.111€      150€         6.311€         1.568€       -1.432€      -3.832€      Voorstel om het resultaat 2020 te verrekenen met de contributie 2e hj 2021.

Totale inkomsten 62.388€      63.000€      55.156€         51.310€       51.310€       51.310€       

In 2020 2e halfjaar 10% korting op de contribuite verleend. Afname ledental per 1-1-2019 - 253 per 1-

1-2020 - 241 en per 1-1-2021  = 205. Schatting 2e hj 2021 - 10%

Verlies en Winst 2020 en Begroting 2021

Verlies en Winst 2019

Training afmaken 

"normaal" seizoen - -/- 

jan en febr.

Training 1 maand 

inhalen jr +sr

Training 1 mnd jr en 2 

mnd sr 2  inhalen


