
Notulen Algemene Ledenvergadering 2020-2021 BC Weert ‘67 
Locatie: Online via Teams  26-03-2021 19:30 
 
De vergadering wordt officieel geopend om 19:45 uur. 
 
Er zijn 32 aanwezigen en 0 afmeldingen. 
 

 Sam heet iedereen van harte welkom en licht de huisregels toe.  

 Er wordt benoemd dat de besluiten niet vanavond tijdens de ALV genomen worden maar dat 
iedereen die deelneemt na de ALV een e-mail krijgt met daarin een formulier om te 
stemmen.  

 De agenda wordt toegelicht. 

 Na de ALV vind de pubquiz plaats, gemaakt en gepresenteerd door Wouter en Luc. 
 
1. Notulen ALV 2019 + Pre-ALV 2020  
 -Er zijn geen vragen over de notulen van de ALV van 2019. 
 -Er zijn geen vragen over het Pre-ALV shuttleke van 2020. 
 
 
2. Ingekomen stukken  
 -Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
 
3. Realisatie seizoen '19-'20  

 Sam licht toe: vreemd jaar, geen binding, geen training, ledenaantal daalt en we kunnen hier 
niet veel aan doen. De Coronaregels/maatregelen zorgen ervoor dat we geen leden kunnen 
werven of lastig kunnen binden. Het is ons afgelopen seizoen niet gelukt de leden die hun 
lidmaatschap opzegde te compenseren met nieuwe leden.  Aantal leden gedaald naar 115.  

 Onno vraagt hoeveel leden er vorig jaar waren.  
Roy antwoord dat het er 132 leden waren.  
 

 Omwille de tijd en de twee Shuttelkes die aan de ALV vooraf gingen worden alleen de 
belangrijkste punten besproken. De rest valt terug te lezen. 

 

 Bas benoemd de belangrijkste conclusies uit de realisatie. We zijn geëindigd met een 
negatief saldo van €700,-. Dit is een anders dan wat er in het pre ALV Shuttleke is genoemd 
omdat er inmiddels nog een factuur van de zaalhuur is gekomen. Wat we zagen is dat niet 
alleen de kosten, maar ook de opbrengsten flink zijn afgenomen. De afgenomen kosten 
komen uit de verminderde halhuur en de daarbij komende lagere trainingskosten en 
shuttlegebruik. Aan de andere kant hebben we een stuk minder opbrengsten, mede door het 
lagere ledenaantal. Maar andere oorzaken zijn het gecancelde toernooi en de weggevallen 
kantine-inkomsten. 
 

 Sander vraagt of er ook subsidies van de gemeente of overheid zijn i.v.m. Corona. 
Bas antwoord dat dit het geval is. Van de gemeente hebben we al een subsidie gehad. Er is 
ook de landelijke TASO regeling aangevraagd, dit is deels in de begroting meegenomen, maar 
niet vastgezet, omdat dit nog niet officieel goedgekeurd is.  

 

 Alex zegt dat we de leden die weg zijn gegaan moeten proberen terug te halen nadat we 
weer normaal mogen sporten. 
 



 

 Nick vraagt of er door de gemeente ook korting geeft. 
Bas antwoord dat dit niet het geval is. Wel hebben haluren die we niet gebruikt hebben, 
maar wel geboekt, niet betaald. 
 

 Onno vraagt of er veel verzoeken zijn voor contributieteruggave. 
Bas antwoord dat die wel voorkomen maar niet veel.  
Sam vult aan dat er ook mensen zijn gestopt zodat ze geen contributie hoeven te betalen in 
deze coronatijd. En daar er juist ook veel leden hebben aangegeven dat ze geen contributie 
terug willen. Meer zelfs dan mensen die om geld terug gevraagd hebben. Hieruit maken wij 
uit op dat er zeer weinig leden zijn die contributie terug willen. Desalniettemin mogen leden 
die dit anders zien zich natuurlijk altijd melden bij het bestuur. Het bestuur blijft wel in de 
gaten houden wat de mogelijkheden zijn om tijdelijk en/of eenmalig contributie terug ge 
betalen en/of te verlagen i.v.m. de corona maatregelen. Voor afgelopen seizoen is dit 
vooralsnog niet aan de orde i.v.m. de beperkte speel- en trainingsmogelijkheden die wij 
ondanks de pandemie toch hebben kunnen bieden. 
Onno geeft aan dat we er ook rekening mee moeten houden dat er ook leden hun baan zijn 
kwijt geraakt door de crisis.  
 
Bas: De begroting is door de kascommissie goedgekeurd, alleen dit is gebaseerd op de 
begroting uit het pre-ALV shuttelke en dus de latere kostenpost van de halhuur is hier niet in 
meegenomen. 
 
 

4. Begroting seizoen '20-'21  

 Bas geeft een toelichting: 
We verwachten een positief saldo met name door de aangevraagde subsidies. We moeten de 
begroting steeds bijstellen afhankelijk van de geldende maatregelen van de overheid. Er zijn 
daarom meerdere scenario’s opgesteld. Deze zijn bijna allemaal positief.  
Er is een daling van zowel opbrengsten als kosten.  
Er zijn zes subsidies aangevraagd.  
 

 Nick vraagt: De kantine werd eerder altijd gebruikt als extraatje. Nu is hij gebruikt om de 
begroting rond te krijgen. Hoe is het zo ver gekomen en hoe zien we dat in de toekomst voor 
ons. We weten allemaal dat de kantine niet met zekerheid in deze vorm stand houd.  
Contributies is geraamd op 140 leden, hoe is er rekening gehouden met het aantal leden wat 
we nu hebben, wat toch een stuk minder is.  
Bas antwoord: Het verschil in leden is een groot probleem, zeker als we weer meer kosten 
gaan maken (nu hebben we weinig kosten). Daarom wordt er nu ingezet op 
ledenwervingsacties.  
Sam vult aan: Toen de halhuur omhoog ging en de subsidies van de gemeente omlaag gingen 
hebben we een na aantal jaren de contributies opeens flink opgehoogd. Wat Nick nu zegt is 
dat dit nu weer dreigt te gebeuren. Onze tactiek is om te voorkomen dat we weer een groot 
gat krijgen tussen contributie-inkomsten en -uitgaven. Daarom hebben we de laatste jaren 
de indexatie toegepast om het gat deels te dichten. We hebben het gat niet helemaal met de 
contributie gedicht omdat we zagen dat de kantine structurele opbrengsten hadden. Nu met 
corona begint dit wel mis te lopen.  
Roy vult aan: de kantine is inmiddels dusdanig gaan draaien dat we de contributie niet verder 
hebben hoeven te verhogen. We hebben toen zoveel leden gekregen dat we een extra 
trainer aan hebben moeten trekken, hier zijn ook kantineopbrengsten voor gebruikt. 
Inmiddels is de kantine een structurele opbrengst geworden.  



 

 Nick vraagt vervolgens: Hoe langer we dicht blijven hoe positiever de balans wordt, als we 
weer mogen gaan spelen zal het saldo negatiever worden. Dat kan dit jaar positief uitpakken. 
In een begroting voor volgend jaar zal dat een andere uitkomst geven. Krijgen we het dan 
gefinancierd? Gaan we dan volgend jaar een hele andere begroting zien.  
Roy verhelderd: Hebben we genoeg op de bank staan: zijn antwoord is ja. 
Bas zegt: dit jaar zal positief eindigen, voor volgend jaar zal het anders zijn. We hebben de 
middelen en clubreserves. Voor dit jaar is de begroting geen probleem, voor volgend jaar 
wel, mits we geen goede ledenwerving op touw zetten.  
 

 Paul Wijnen vraagt: wat zijn de clubreserves. 
Bas: Dit is destijds afgesproken om op minimaal 1/3 van de begroting te zitten. We zitten er 
nu net overheen, met de begroting van voor corona, door corona en de relatief lage 
begroting hebben we een flink hoger percentage. 
 

 Luc vraagt: Is er een reden dat het begrotingstekort maar voor €1000,- worden 
gecompenseerd door clubreserves, ipv de volledige €3689,-? 
Bas antwoord: Die 1000 euro is volledig arbitrair. Zodra we het hele jaar rond hebben (kosten 
en inkomsten) kunnen we pas bepalen of de begroting een positief of negatief eindsaldo zal 
hebben. Doordat we niet weten wat het jaar ons verder brengt kunnen we hier geen 
uitspraak over doen.  
 

 Roger geeft aan: Er kan eenmalig inkomsten worden verworven door mee te helpen bij de 
Gulden Humor.  
Bas: Dit houden we in de gaten via Rebecca.  
 

 Dennis: Zijn er concrete afspraken voor het uitbaten van de kantine? 
Sam antwoord: Ja en nee. Als de gemeente zou willen zouden ze hem volledig kunnen 
verhuren aan een commerciële uitbater. Anderzijds is gebleken dat er geen commerciële 
uitbater is die dat echt kan. Dus nee we hebben geen toezeggingen dat we hem kunnen 
behouden. Anderzijds heeft de BAL tegenwoordig een horecavergunning en huurcontract 
met de gemeente sinds eind vorig jaar. Dus hij wordt nu deels commercieel uitgebaat. De 
BAL gebruikt de kantine zo intensief dat dit niet meer weggeschreven kon worden onder 
sportkantine gebruik. Dit geeft ons toekomstperspectief. 
Er is afgesproken dat wij geen horecavergunning hoeft aan te vragen en dus ook geen 
huurovereenkomst hoeft af te sluiten met de gemeente. De activiteiten die wij organiseren 
en waarbij wij de kantine gebruiken valt onder verengingsgebruik.  

 Dus voor ons blijft hij zoals hij is.  
 
 
5. Besluiten  

 Bas licht toe: 
 1: Contributie indexeren met €3.- 
 2: Trainers toeslag indexeren met €3,- 

3: Degene die via factuur willen betalen krijgen geen €5,- korting net zoals degene die in 
termijnen betalen, die krijgen ook geen €5,-. Conclusie als je de automatische incasso in 1 
keer betaald krijg je €5,- korting. Betaal je in termijnen of via factuur, dan krijg je de korting 
niet.  
4: Als je een nieuw lid binnenhaalt krijgt je zelf €25,- korting op je lidmaatschap en het 
nieuwe lid ook €25,- korting als hij een jaar lid blijft. 



Als je meerder leden binnenhaalt krijg je ook extra veel korting. De €25,- geld voor ieder lid 
wat je binnen haalt.  

 

 Luc vraagt: Gaat de trainerstoeslag ook omhoog als er een trainer in de eerste selectie niet 
meer nodig is.  
Sam antwoord: dit is de toeslag die niet altijd mee verhoogd wordt.  

 

 Paul Wijnen vraagt: valt er een trainer weg 
Rebecca antwoord: contract met George loopt af. 

 

 Er wordt door de ALV geopperd om 5 muntjes cadeau te geven, dit is goedkoper en zorgt 
voor binding. Dit wordt meegenomen in de besluitvorming. 

 

 Er zal gestemd worden via de mail via google forums.  
 

 De uitslagen van de besluiten zullen later gecommuniceerd worden. 
 
 
6. Lopende projecten  

 Sam licht toe: Ik licht ze niet allemaal toe omdat ze uitgebreid beschreven staan in het ALV 
Shuttleke. Zijn er vragen over de lopende projecten? 

 

 Onno vraagt: Een tijd voor de corona hebben Sam, Roger en Onno het charme offensief 
richting de gemeente voorbereid. Gaat het contact met de gemeente weer opgepakt worden 
en kunnen we dit toch nog een keer bij de gemeente toelichten.  
Sam zegt: Wat mij betreft staat hij nog steeds. Als bestuur hebben we nog contact op 
ambtelijk niveau met de gemeente. De belangrijkste punten van het charme offensief zijn stil 
komen te liggen. Voor de corona had ik de mail klaar staan voor Tessa Geelen om haar uit te 
nodigen en Roger heeft al een goed woordje gedaan bij bestuurders.  
Roger zegt: Hij wil er ook nog mee doorgaan. Roger heeft een gesprek gehad met de 
gemeente voor de gulden humor. Het is goed om het weer op te pakken, de BAL heeft steeds 
meer een voet tussen de deur bij de gemeente. Zeker m.b.t. de kantine.  

 

 Sam licht de kantine ontwikkeling toe: Net na de zomer is er veel contact geweest met de 
BAL over de aanpassingen aan de keuken en opslaghok. Ons opslaghok is ook vernieuwd. We 
hebben een hok terug gekregen met een logische indeling maar hier moeten we zelf nog wat 
aan doen. Dit gaan we doen met NL-Doet, hiervoor hebben we een subsidie gekregen. Dit 
moet op de datum van NL-Doet. 
BAL heeft ons onder druk gezet bij de verbouwing waarbij wij op zeer korte termijn ons hok 
leeg moesten halen. Het botst dus nog regelmatig met de BAL.  
Roger vult aan: bij de organisatie van de Gulden Humor lopen ze ook tegen problemen aan 
door de BAL. Je moet je niet laten overbluffen door de BAL.  

 

 Sam licht toe: Het sport- en accommodatiebeleid van de gemeente, van hieruit wordt er 
bekeken of alle sportaccommodaties nog toereikend zijn. Hierbij hebben wij ook aangegeven 
dat wij het niet zien zitten als de verhuurder een commerciële partij wordt. Met name door 
de samenwerking en het gedrag van de BAL.  

 

 Sam licht toe: Voor de ledenwervingsacties hebben we subsidies binnengehaald en zijn we 
op touw aan het zetten zodat we snel kunnen inzetten als we weer mogen gaan 
badmintonnen. 



 

 WBTR, Sam legt uit: Dit gaat over de aansprakelijkheid van de bestuursleden. Bas en Sam 
hebben zich hierin verdiept en wij hebben ons aangemeld bij een platform die ons kan 
helpen om de regels behapbaar maakt. Binnen 5 jaar moeten we ook onze statuten wijzigen 
en laten bekrachtigen bij de notaris. Een aantal leden kijken hierbij mee.  
 

 
7. Bestuurs- en kascommissieverkiezing  
 

 Brian Reulen is afgetreden als bestuurslid. 
Brian licht toe: 3 of 4 jaar bestuurslid, vaak op de achtergrond. Afgelopen jaar nog meer op 
de achtergrond doordat hij bezig is geweest met studie en verbouwing. Hierdoor liep ik 
achter met mijn taken en heb ik besloten om te stoppen. 
Sam vertelt dat Brian al zijn taken heeft overgedragen en met name buiten het bestuur 
waardoor het bestuur het niet extra druk heeft.  
 

 Verkiezing Kascommissie: 
Alle leden van de kascommissie zijn nog minimaal 2 jaar commissielid als ze dit willen.  
 

 Vacatures:  
TRAINERS/BEGELEIDERS voor de jeugdgroepen. 
Rebecca: Er is actief gezocht hiernaar maar helaas zonder positief resultaat. Bas en Gijs doen 
dit nu maar dit is geen structurele oplossing. 
Dus ben of ken je iemand die het leuk lijkt laat het dan horen.  
Sam vult aan: Er is een subsidie binnengehaald waarmee wij een nieuwe jeugdtrainer kunnen 
opleiden.  
 

8. Rondvraag en sluiting 
Alleen de leden die nu bij de vergadering aanwezig zijn wordt een mail gestuurd met daarin 
de mogelijkheid om te stemmen. 
Er is vanuit de overheid ook een wet aangenomen waarin digitaal vergaderen en stemmen 
wordt goedgekeurd. 
 
De ALV wordt officieel gesloten om 20:55. 

 
Genotuleerd door Maike Steuten. 
 



 
Screenshot van de online Teams vergadering 

 

Besluitvorming stemuitslag  

 
De opkomst van de ALV was, ondanks de omstandigheden, zeer goed. Helaas heeft uiteindelijk niet 
iedereen die aanwezig was gestemd (26 van de 32) maar dit is desondanks voldoende voor een 
rechtsgeldige ALV. 
 
Voordat de besluitvorming besproken wordt, willen we als bestuur benadrukken dat deze 
financiële gevolgen pas voor seizoen 2021-2022 gaan gelden, waar we een ‘normaal’ seizoen 
verwachten te hebben. De kosten en baten van het huidig seizoen zijn door de coronacrisis nog 
steeds niet volledig duidelijk, doordat er nog verschillende scenario’s voor de komende tijd zijn. 
Zodra dit allemaal bekend is, kunnen we de balans opmaken en een terugkoppeling doen naar de 
leden. 
  



Contributieverhoging: 
De contributieverhoging á €3,- op de basiscontributie betreft de jaarlijkse contributie indexering. 
Over deze indexering hoeft niet gestemd te worden vandaar dat hierover niet gestemd kon worden. 
Deze indexatie is puur bedoeld om de stijging van de kostenposten door inflatie op te vangen en 
staat dus los van de financiën omtrent de coronacrisis. Deze indexatie geldt voor seizoen 2021-2022, 
waarin verwacht wordt dat we weer op een (enigszins) normale manier kunnen sporten. 
 
Trainingstoeslagverhoging: 
De verhoging van de trainerstoeslag betreft ook een indexering. Omdat deze, in combinatie met de 
eerder genoemde basis contributie indexering, boven het maximumbedrag dat geïndexeerd mag 
worden uitkomt, moest hier wél over gestemd worden. Er is voor gekozen om aanvullend de 
trainingstoeslag te indexeren zodat de hogere trainingskosten ook door de spelers betaald worden 
die hier gebruiken van maken. Er is met een meerderheid vóór dit voorstel gestemd dat hierdoor 
aangenomen is. Ook hier is het belangrijk om te vernoemen dat het gaat om een pure indexatie door 
een verhoging van de trainerskosten en dat losstaat van de coronacrisis. Deze indexatie geldt ook 
voor seizoen 2021-2022, waar we verwachten weer normale trainingen aan te kunnen bieden. 

 
Facturatie 
Er is met een meerderheid vóór dit voorstel gestemd dat hierdoor aangenomen is. Dit betekent dat 
automatische incasso’s in één betalingstermijn de voorkeur krijgen, zodat bestuursleden en het 
kader ledenadministratie minder rompslomp en onnodige tijd kwijt zijn, die we veel liever in andere 
belangrijke taken steken. Bij facturaties en/of betaling in drie termijnen vervalt de €5,- korting. Leden 
voor wie dit problemen oplevert met het betalen van de contributie, kunnen contact opnemen met 
het bestuur. 

 
Let op: we zullen alle leden die bovenstaande betreft op de hoogte stellen, zodat ze in de 
gelegenheid zijn hun manier van contributiebetaling aan te passen. 
  



 
Aandraagkorting 
Er is met een meerderheid vóór dit voorstel gestemd dat hierdoor aangenomen is. Dit betekent dat 
er vanaf nu (op het moment van uitbrengen van deze notulen) de mogelijkheid is om hier aanspraak 
op te maken (en dus niet vanaf het seizoen 2021-2022 zoals wel het geval is voor de vorige 
besluiten). Standaard wordt deze vergoeding in kantinemuntjes uitbetaald. Mocht hier bezwaar op 
zijn dan kan deze vergoeding op verzoek van het lid, als contributiekorting verrekend worden. 
 

 

 


