
1 
 

Concept Notulen BAN Algemene Leden Vergadering d.d. 4 juli 2020 

Aanwezig: Dave Dignum, WimJan Egtberts, Chris Francke, Edwin de Groot, Jan Janssen, 
Chris Ketterink, Sonja Koster, Ton Linders, Volker Min, Jan Molenkamp, Willem Munnik, 

Kees Noortman, Quido Saalberg, Thomas Smeding, Iryna Solodovnykova, Marcel 
Stortelers, Han Tan, Huub Wiltschut, Mark van Woerkom.  
Afmelding: Brenda Anderson, Alex van Doorn, Adriana van Doorn, Christa Fischl, Helene 
de Jong, Sebastiaan Kok, Anouk Molenkamp.  

Opmerkingen vooraf:  
a)Vanwege de noodzakelijke onderlinge afstand, het verkeerslawaai en de straatmuziek 
heb ik niet alles even goed gehoord en optimaal kunnen notuleren.  
b) Aan de vergadering namen 19 personen deel. Het zijn vooral de actieve vrijwilligers 
wat geen goede afspiegeling vormt van alle leden.  
 

1. Opening en welkom 
1.1: De voorzitter wijst op het bijzondere karakter van dit overleg. Vanwege Corona is 
niet alleen de ALV verlaat, maar deze wordt ook buiten gehouden. Hij betreurt het dat de 
sportieve contacten noodgedwongen de afgelopen periode beperkt bleven. Fijn dat er, 

toen dat weer mocht, op korte termijn buiten badminton werd georganiseerd. Met ingang 
van 10 juli is ook binnen sporten weer toegestaan.  
1.2: De voorzitter wijst erop dat niet het bestuur, maar de ALV binnen BAN het hoogste 
overlegorgaan is dat besluiten kan nemen.  
 

2. Aanvulling op de agenda  
Mark van Woerkom bracht kortgeleden een agendapunt in. Dat wordt later in de 

vergadering besproken (zie punt 15).  
 

3. Notulen ALV 2019 
3.1: Het verslag wordt zonder wijzigingen aangenomen. 
3.2: Het bestuur neemt het voorstel van Chris Francke aan om de notulen van de ALV 
eerder beschikbaar te stellen, zodat beter te zien of zij een juiste weerspiegeling zijn van 
het besprokene. Het bestuur zal de concept notulen van de ALV eerder naar de 

aanwezigen sturen. Deze worden formeel in de volgende ALV vastgesteld. 
3.3: Er wordt opgemerkt dat de balans over 2018 ontbreekt bij de notulen. Dit wordt 
gecorrigeerd. Ook wordt gevraagd de begroting te vermelden (in de winst- en 
verliesrekening). 
 

4. Jaarverslag 2019  
4.1: Vanwege efficiency worden zoals bij de agenda al was vermeld, alleen de zaken uit 
het jaarverslag toegelicht als daar vanuit de aanwezigen aanleiding toe is.  

4.2: De voorzitter dankt alle commissies voor hun werk in 2019 en hun bijdrage aan het 
jaarverslag 2019.  
   

5.  Financieel verslag  
5.1: Omdat de penningmeester afwezig is, geeft bestuurslid Jan Molenkamp namens het 
bestuur toelichting en legt financiële verantwoording af over het financiële verslag.  
5.2: In 2019 werd duidelijk dat er problemen waren rondom de inning bij debiteuren per 
31-12-2018. Dit had consequenties in 2018 en in 2019. Het bestuur heeft besloten een 
bedrag van €1000,00 van de (oninbare) debiteuren uit 2018 in 2019 af te boeken. Het 
financiële resultaat voor afschrijving van de oninbare debiteuren 2018 bedraagt € 
114,42. 
5.3: Omdat de penningmeester niet zelf binnen de vereniging actief was, was het voor 
hem moeilijk optimaal voeling te houden met de verenigingsactiviteiten waarover 
betalingen en incasso’s moesten worden uitgevoerd.  

5.4: Bij controle door de Kas Controle Commissie bleek onder andere dat enkele 
bijzondere incasso’s (waaronder kosten deelname aan trainingsdagen en 
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clubkampioenschappen) in 2019 niet verricht waren. Door naheffing kon in 2020 alsnog € 
5000,00 worden geïnd.  
5.5: De trainerskosten voor € 3000,00 afgeboekt op de eerdere jaren opgebouwde 
reserveringen voor trainerskosten. Deze reservering bedraagt per 31 december 2019 € 
17.677,20. 
 

6. BAN en ASF  
6.1: De ALV informeert of, en zo ja waarom, BAN lid is van de ASF (Amersfoortse Sport 
Federatie) en of hier kosten aan verbonden zijn. Dit is niet in het financieel verslag terug 
te vinden.  
6.2: De ASF is belangenbehartiger voor alle (aangesloten) Amersfoortse 
sportverenigingen. Het bestuur informeert bij onze contactpersoon of BAN nog lid van 

ASF is en naar de eventueel daaraan verbonden kosten. 
 

7. Bevindingen Kas Controle Commissie (KCC)  
7.1: Het bestuur neemt het advies van de Kas Controle Commissie over om voortaan ook 
gedurende het boekjaar enkele controles te voeren op de financiële boekhouding. 
7.2: De KCC meldt dat vermelding van referentienummers de kascontrole gemakkelijker 
heeft gemaakt.  

7.3: De KCC geeft op grond van haar bevindingen het advies aan de ALV om decharge te 
verlenen.  
7.4: De KCC noemt het doen van de controle leuk en nuttig om te doen. Bestuur dankt 
de leden van de KCC voor hun inzet.  
7.5: De ALV neemt het advies van de KCC over om de jaarrekening 2019 goed te keuren.  
 
    8. Zaalhuur  
Het bestuur neemt het voorstel van de Kas Controle Commissie over om de kosten van 
zaalhuur (zoals voorheen gebruikelijk was) voortaan in het jaarverslag te specificeren 
naar de activiteiten. Dit betreft enerzijds training, vrij spelen en wedstrijden en 
anderzijds activiteiten, zoals de clubkampioenschappen. 
 
   9. Nieuwe leden KCC  
Volker Min en Kees Noortman zijn bereid de kas controle te voeren over het boekjaar 

2020.  
 

10. Bestuurswisselingen  
Onder dankzegging treden Iryna Solodovnykova en Alex van Doorn af als bestuurslid. 
Het bestuur ziet vooralsnog geen noodzaak om (naast een nieuwe penningmeester) het 
bestuur verder aan te vullen, al zijn belangstellenden van harte welkom om te reageren. 

 
11.  Zoeken naar nieuwe penningmeester  

11.1: Nu het niet lijkt te lukken intern een nieuwe penningmeester te vinden geeft de 
ALV het bestuur toestemming verkennende gesprekken te voeren om dat extern uit te 
besteden. Heldere financiële boekhouding is immers onontbeerlijk voor een vereniging. 
De geschatte kosten van een externe penningmeester worden geschat op €3500,00 per 
kalenderjaar.  
11.2: Vanuit de ALV wordt de suggestie gedaan in de BAN Nieuwsbrief bij de vacature te 
melden dat gegadigden in aanmerking komen voor de BAN vrijwilligersvergoeding. Deze 

is ten hoogste € 1700,00 op jaarbasis.  
11.3: Het bestuur wil graag een goed financieel overzicht per 01 juli 2020, bij het vertrek 
van de huidige penningmeester omdat dit de basis vormt voor verdere boekhouding. 
 
 12. Aanvulling commissies  
12.1: Marcel wil graag de barcoördinatie voor de Bieshaar overdragen. Vanuit de ALV 
komen geen gegadigden naar voren. Marcel geeft belangstellenden graag informatie over 

de vacature. 
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12.2: Marcel krijgt al van Klazien en Esther Blijk assistentie bij de ledenadministratie, 
maar meer hulp is hem zeer welkom. Marcel is bereid de nieuwkomer te assisteren bij de 
overname van de ledenadministratie.  
 

13.  Begroting en contributievoorstel  
13.1: BAN had enkele maanden geen uitgaven aan zaalkosten. Wel moest voor het 
gebruik van de buitenlocatie betaald worden. 
13.2: In 2019 waren er hoge barinkomsten. Het bestuur waarschuwt dat deze inkomsten 
in 2020 verminderen omdat toernooien, clubkampioenschappen en speelavonden 
vanwege Corona moesten vervallen. 
13.3: Het ledental is flink afgenomen. Per 01 juli heeft BAN 213 leden, waar dit in het 
verleden boven de 270 lag. Minder leden betekenen fors minder inkomsten. 

13.4: Het bestuur heeft besloten aan dit gegeven vooralsnog geen personele gevolgen te 
verbinden voor het BAN trainerskader.  
13.5: Het bestuur heeft besloten alle BAN trainers en begeleiders over de eerste helft 
van 2020 hun volledige financiële vergoeding toe te kennen ook al hebben zij (vanwege 
Corona) niet alle geplande activiteiten kunnen uitvoeren. De beperkingen waren immers 
door de overheid opgelegd. 
13.6: Het stellige voornemen om stevig in te zetten op ledenwerving, is in het eerste 

halfjaar (vanwege Corona) niet uitvoerbaar geweest. De opzet is dat in de 2e helft van 
2020 alsnog uit te voeren.  
13.7: In de begroting is een bedrag opgenomen voor jeugdkamp. Dit geld kan, zo nodig, 
gebruikt worden ten behoeve van ledenwerving.   
 

14. Voorstel contributie 2e halfjaar 2020 
13.1: De eerste helft over 2020 is reeds gefactureerd.  
13.2: Na discussie neemt de ALV het bestuursvoorstel over om alle huidige BAN-leden 
over het 2e halfjaar een eenmalige korting te geven van 10% op de basis van de 
verenigingscontributie, omdat men (vanwege Corona) enkele maanden geen gebruik kon 
maken van de faciliteiten. 
 

15. Totaal lidmaatschap BAN?  
15.1: Mark merkt afnemende belangstelling voor deelname aan de trainingsdag, 

toernooien en de BAN clubkampioenschappen. Deelname aan deze (voor 
competitiespelers verplichte) activiteiten kost extra geld. Hij vraagt of deze kosten direct 
verrekend kunnen worden bij de contributie in de hoop dat meer leden aan voornoemde 
activiteiten deelnemen.  
15.2: Het voorstel wordt verworpen om via enquête te peilen hoe de BAN-leden hierover 
denken. Het levert waarschijnlijk slechts weinig reacties op.  
15.3: Invoering van dit voorstel levert administratieve lastenverlichting op voor de 
ledenadministrateur en de penningmeester.  
15.4: Besloten wordt dit voorstel nader uit te werken en in een latere bijeenkomst in 
stemming te brengen.  
 

16.  Andere agendapunten 
Er wordt besloten de overige agendapunten te verschuiven. 
 

17. Extra ALV  

De ALV neemt het bestuursvoorstel aan om in oktober-november een nieuwe ALV te 
houden. Dan is immers meer bekend over:  
*Aangepaste begroting over 2020; * Voorstel tot totaal lidmaatschap waarin voor 
competitiespelers ook kosten trainingsdag en clubkampioenschappen is opgenomen; * 
Kosten externe penningmeester. 
 

18. Vrijwilliger van het jaar  
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Vanwege zijn grote inzet en langdurige verdienste voor BAN is Mark van Woerkom door 
het bestuur uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2020. Omdat hij niet aanwezig kan 
zijn bij de vrijwilligers barbecue wordt deze bekendmaking al in de ALV gedaan.  
 
Huub Wiltschut, Secretaris  


