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30-11-18

Welkomstwoordje door Tom (voormalig voorzitter)
Notulen ALV 2017
o Bedankt Rebecca en Kinu voor notulen ALV 2017
Ingekomen stukken
o GEEN
Jaarverslagen over seizoen ’17-‘18
o Traditionele en nieuwe activiteiten georganiseerd dit jaar:
 Competitie: loopt goed, met dank aan Loes Bongers.
 Sport op basisscholen in Weert: 3-4 jaar doen we dit al. We werven hierdoor
veel nieuwe nieuwsgierige leden. Dit blijven we doorzetten
 Apenkooi: niet zo’n grote opkomst maar geslaagd.
 Nieuwe sleutelbeheerders voor de kantine
 Nog steeds mensen nodig
 De jeugdkamplocatie is gereserveerd
 Recreanten trainingen: fijn om voor een deel aan de vraag van de recreanten
te voldoen. Jos geeft de training met veel plezier! 😊
 Recreanten ladder: hierdoor meer wissel tussen de verschillende groepjes
 Met de Grote clubactie naar Toverland +-220 verkochte loten: topprestatie
 Voorheen verdween het opgehaalde bedrag in de pot waardoor de
jeugdleden er niks van merkten. Door deze actie doen er meer
mensen mee en vinden de kinderen het leuker om loten te
verkopen. (Levert 2,40 op per lot voor de club (lot kost 3 euro), dit
geldt gaat naar de pot voor Toverland).
 Bonus van 300 euro gekregen van “De Grote Clubactie”
o Nieuwe aanpak hoofdsponsor en leverancier en tevens succesvol nieuwe contracten
afgesloten met Unicorn en posno sport
 Met dank aan Brian Reulen
o Nieuw club tenue
 Te passen en te bestellen bij posno sport! Mede mogelijk gemaakt door
unicorn en goed onderhandeld over de prijzen
o Ledenadministratie gaat inmiddels volledig via de website
 Met dank aan Nicole Moonemans
 Alex Timmermans brengt in: bond vraagt of alle gegevens van de leden en
alle leden in het systeem staan, aangezien alles nu volledig via de website
gaat. Dit n.a.v. de bondvergadering die op 3 november heeft
plaatsgevonden. Er blijkt namelijk dat veel clubs dit niet in orde hebben. Zorg
van bond is dat aantal leden van badmintonclubs achteruit gaan. GEEN
CONCLUSIE, maar naar weten alles compleet.
o Open club sportpark Boshoven
 Sportpark Boshoven wilt meer samen werken. Om met toekomstige
veranderingen mee te kunnen komen.
 Fysiek: inrichting sportpark Boshoven. Maart a.s. komt dit in
gemeenteraadsvergadering (of er wijzigingen komen).
 BC Weert heeft zich ook aangemeld bij dit plan: staan altijd open
voor samenwerking met andere clubs
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Kritische opmerkingen gemaakt over sporthal. Wij als vereniging niet
per se behoefte aan nieuwe sporthal. Dus: eens met het plan maar
hoeft geen nieuwe sporthal. Dit is nu ook uit plan weggehaald. Dit
mede doordat BAL zich heeft teruggetrokken
Vanaf januari: werkgroepen worden samengesteld. Hoofdstructuur
uitwerkingen: 2 per vereniging
o Bestuur is op zoek naar iemand die het gaaf vindt en ambitie
heeft om wat bij te leren en zich te profileren op dit gebied.
o Sam Fiers gaat deze taak op zich nemen namens het bestuur.
Scholen zullen actief betrokken worden. In eerste instantie zou er
ook een school gebouwd worden, dat staat nu niet meer in het plan,
maar nog niet zeker.
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Kascommissie
 Kascontrole is goedgekeurd *applaus*
Begroting seizoen ’18-‘19
o Belangrijkste conclusie realisatie
 Training- en begeleidingskosten hoger dan begroot +- 1300 euro
 We zijn samen scherp op shuttlegebruik
 M.n. veren shuttles letten we op
 Kantine inkomsten blijken ook dit jaar nodig te zijn geweest voor de dekking
van structurele uitgaven.
 We willen structurele uitgaven gedekt hebben door structurele
inkomsten. Kantine behoort niet tot structurele inkomst, maar we
dekken hiermee wel nu deel van structurele uitgaven.
 Gezien het licht gedaalde ledenaantal zijn de te verwachten contributie
inkomsten lager ingezet
 We verwachten minder inkomsten van de kantine, maar de kantine
inkomsten worden gedeeltelijk ingezet voor dekking van structurele
uitgaven. Zonder kantine inkomsten zou een contributie verhoging van +-8
euro nodig zijn.
 Komt geen forse contributieverhoging, want vertrouwen dat het
goed zit.
 Opmerking aanwezig lid: dit jaar ook grote inkomsten van o.a.
seniorenkampioenschappen en kantine. Als je dit eraf haalt komt je
ook in de -.  toernooi-inschrijf-inkomsten zitten hierbij wel
inbegrepen. Kantine-inkomsten van toernooi zit niet bij de reguliere
kantine inkomsten.
 We gaan proberen volgend jaar de Limburgse kampioenschappen
weer naar Weert te halen.
o Ledenaantal: +-150
 Belangrijk om (beginnende) studenten te behouden
o Aanwezig lid stelt vraag over verschil inkomsten en uitgaven grote clubactie. Dit komt
door de ontvangen 300 euro voor het vroegtijdig inschrijven voor de grote clubactie:
“Cheque”
o Post overige kosten = verzameling veel verschillende uitgaven. Als tip deze beter te
splitsen.
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We zijn naar een ‘duurzame’ vorm gegaan van begroting. Dit houdt in dat meerdere
mensen in de begroting kunnen kijken en niet alleen Roy Smits.
Besluiten
o Met ingang van seizoen ’19-/20 wordt de contributie met 2 geïndexeerd
 Unaniem besloten
o Staffel voor kantinepenningen wordt afgeschaft. Vanaf 30 november hanteren we
1,50 per penning
 Reden: Dennis en Ton willen niet meer wekelijks naar Prik en Tik in België
rijden. Daarom gaan we nu inkopen doen bij VanderFeesten  iets duurder.
 Conclusie: Penningen worden 1.50 vanaf 30-11
Visie
o De behoefte aan een nieuwe visie
 Waar zijn we nu?
 Waar willen we naar toe?
 Hoe komen we daar?
o Wat is ons uitgangspunt?  “we staan op de baan”
o Veel verschillende punten: “tops” en “let op’s”
o We willen deze concept visie toetsen en concretiseren met de hulp van enthousiaste
“afgevaardigden” uit onze vereniging.
 Mogelijk “Raad van 11” laten weer geboren laten worden
Bestuursverkiezing
o Tom van den Bercken is aftredend en stelt zich niet opnieuw verkiesbaar als
voorzitter
 Tom is van mening dat er op dit moment aandacht op andere onderwerpen
nodig is i.p.v. het voorzitterschap. Hij wilt dingen toevoegen aan de TC
commissie, en dit niet te combineren met bestuursfunctie.
 “Applaus” TOM HEEL ERG BEDANKT!
 Je mag officieel niet doorgaan zonder voorzitter.
 Er is op dit moment niemand in het bestuur die het voorzitterschap op zich
kan nemen.
 Hoe lossen we dit op: op dit moment hebben we geen voorzitter. Voor
vragen en opmerkingen kan iedereen bij het huidige bestuur terecht.
 Wordt er tijdens ALV 2019 (pas) een nieuwe voorzitter gekozen?
 Als iemand zich aanbiedt komend jaar, mag het bestuur bepalen of
persoon geschikt is als (tijdelijke) voorzitter. Op ALV 2019 kan deze
persoon dan officieel gekozen worden als voorzitter.
 Profiel van voorzitter?
 Nee, niet nodig. Functie is goed zelf in te vullen, je kan er goed
“ingroeien”.
 Quote van Tom: “Voorzitterschap is leuk omdat je mensen enthousiast mag
maken!”
 “Applaus 2.0 ” TOM HEEL ERG BEDANKT! (2x)
o Tom van den Bercken is verkiesbaar als algemeen bestuurslid
 Unaniem besloten
o Verkiezing kascommissie
 Officieel mag je 3 jaar in de kascommissie zitten
 Wie wilt er in de kascommissie?
 Nicole Moonemans en Brigitte Kroon nieuw kascommissielid
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Gijs, Loes, en Jos nog 1 jaar in de commissie
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Vacatures
 Voorzitter
 Secretatis
 TC voorzitter
 Trainers/begeleiders
 Aanvulling TC
 Afvaardiging recreatie voor in het bestuur
 Afvaardiging PR voor in het bestuur
 Scheidsrechter
o Projecten
Rondvraag & sluiting
o Tijn Kooijman: 2e in mix op de Limburgse Mix6!
o Sam Fiers zit maart 2019 10 jaar in het bestuur! Jubileum!
o Verlichting op 90%: geregeld
o Gele shuttles zouden recreanten ook fijner vinden, dit gaan we uitzoeken
o Goed opvangen van leden (uit Nederweert m.n.) die nog niet goed kunnen
badmintonnen  deze beter opvangen
o Opmerking: veel informatie op de site klopt niet  Luc Koenders gaat hierin bijdrage
leveren
 Contactgegevens
 Informatie van de teams
 Contributie

Tijdsduur: 2 uur
Genotuleerd door: Saskia Beuten
Bedankt en tot volgend jaar! 😊
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