Algemene Ledenvergadering BCP
15 januari 2019 in De Drie Heeren
Aanwezig: Kim Kerklaan, Jasper Tanis, Miranda Häupler, Frank van Schie, Cees
van der Sluis, Aad Willemse, Hans Baetens, Kees van Breukelen, Wil Kap, Hans
van der Goes, Tim Jansen, Johan Tanis, Etzel van Kuijk, Paul Geluk, Bas Lijster,
Xander Kottelaar, Erwin van der Heul
Afmelding met kennisgeving: Wouter Hoogenraad, Antoine Kerklaan, William
Koole
1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering in De Drie Heeren en heet de
aanwezige leden welkom.
2.

Ingekomen stukken
- Notulen ALV 2018
- Voorstel tot samenwerking met TTVP
- Certificaat van de Grote Club Actie: opbrengst van €745,40,- Een schrijven van de kascommissie dd. 8 jan. 2019 met het verzoek de
penningmeester decharge te verlenen.
- e-mail Wouter Hoogenraad: afmelding voor ALV, maar steun voor het
voorgestelde beleid
- e-mail Antoine Kerklaan: afmelding voor ALV, maar steun voor het
voorgestelde beleid
- e-mail William Koole: afmelding voor ALV
3. Vaststellen van de notulen van de ALV van 2018
Deze worden ongewijzigd vastgesteld.
4.

Bespreking van de jaarverslagen 2018 en de plannen en de
begroting voor 2019
De jaarverslagen worden dit jaar aan de hand van een powerpointpresentatie
door de diverse bestuursleden toegelicht.
• Voorzitter. Hij ligt het organogram toe. Voor de vacature van
Vertrouwens Contact Persoon (VCP) heeft Hans Baetens interesse getoond
en heeft hiermee ervaring. Er is een sponsordocument opgesteld aan de
hand waarvan (nieuwe) sponsoren benaderd gaan worden. E r zijn
inmiddels al twee nieuwe sponsoren en met een derde zijn gesprekken in
een beslissend stadium. Verheugend is ook dat Zonwatt van Menno van
Rijn nog een jaar doorgaat als sponsor. Behalve met TTVP zijn er ook
gesprekken met DEO geweest, maar dat contact wil nog niet concreet
worden. Hans vd Goes vraagt wie er verantwoordelijk is voor de
trainingen. Dat is ondergebracht bij de jeugdcommissie. Hij merkt op dat
overleg over teamindelingen met trainers noodzakelijk is.
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Vooruitblikkend stelt Frank dat leden binden en sponsoren aantrekken
twee speerpunten voor 2019 zullen zijn.
Tim Jansen mist integratie van junioren en senioren. Door structureel
tossavonden aan te bieden en jeugdleden te vragen voor invalbeurten bij
(recreanten)competities wordt geprobeerd hier iets aan te doen.
Ten slotte bedankt Frank allen die zich belangeloos voor BCP hebben
ingezet.
•

Secretaris. Hans Baetens heeft terecht opgemerkt dat er verkeerde
optellingen in het eerste deel van het verslag staan. De trend is evenwel
duidelijk: een daling van het ledenaantal m.n. bij de senioren. Deels
veroorzaakt doordat een aantal afmeldingen uit 2017 niet tijdig bij het
secretariaat is doorgekomen. De webmaster heeft ervoor gezorgd dat dit
niet meer kan gebeuren.
Nieuw is het voornemen om in 2019 seniorleden te vragen of ze nog
prijs stellen op het lidmaatschap van Badminton Nederland. Voor wie geen
bondscompetitie speelt en dat ook niet van plan is, heeft dat namelijk
geen meerwaarde, terwijl het BCP wel geld kost. Dit kan in 2020 een
aardige besparing opleveren.
Voor bestuursleden, trainers leden van jeugdcommissie en
kampbegeleiders zijn VOG’s verplicht. Bijna alles is nu rond. Voor twee
personen is VOG wel aangevraagd maar nog niet binnen. Binnen het
bestuur is gesproken over het regelmatig verversen van VOG’s, maar
vanwege twijfel over de zin ervan is hiervan vooralsnog afgezien.

•

Jeugdcommissie. Etzel van Kuijk, die tussentijds Jos Tettero heeft
vervangen, licht toe dat de focus in 2019 zal liggen op het werven van
nieuwe jeugdleden, de doorstroom van jeugdleden naar senioren, de
groei van deelname aan jeugdcompetitie en interne toernooien en het
optimaliseren van trainingen.

•

Recreanten. Wil Kap licht toe dat het door het afnemend aantal
recreanten niet langer mogelijk zal zijn twee teams in te schrijven voor
de competities.
De Grote Club Actie is vooral een succes geworden door de inzet van
de jongste junioren. Hopelijk kunnen dit jaar ook de ouderen in het kader
van 50 jaar BCP meer betrokken raken.

•

Wedstrijdsecretaris. Bas Lijster heeft medio 2018 Wouter Hoogenraad
als wedstrijdsecretaris vervangen. Het regelen van de competitie en de
clubkampioenschappen hoort voortaan tot zijn takenpakket . Het
seniorenkamp was een groot succes. Voor herhaling vatbaar. Ook een
clubbarbecue staat op het programma.

•

PR/Ledenwerving. Kim bedankt Frank voor zijn grote inbreng en inzet
op het gebied van de sponsoring. Als bewijs daarvan overhandigt Frank
haar het pas getekende contract met AMobers als sponsor van de
clubkampioenschappen. Verheugend is natuurlijk dat Zonwatt als
sponsor aan de club verbonden blijft. Denk voor zonnepanelen aan
Zonwatt, is het devies!
Kerstballentoernooi en seniorenkamp waren een groot succes. Er zijn
verschillende ledenwerfacties gehouden en presentaties verzorgd. Het
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40-jarig lidmaatschap van Hetty van Buijtene en Cees van der Sluis is
gevierd en heeft ook tot publicaties in Telstar en Delft op Zondag geleid.
Het bijzonder lid van 2018 is Peter Smit geworden vanwege zijn
jarenlange verdiensten als bestuurslid, trainer en sponsor. Hij is de
vijfde in deze eervolle reeks: Cees van der Sluis, Gertjan van der Lee,
Hans van der Goes, Wouter Hoogenraad zijn hem voorgegaan.
Voor 2019 staan de 4 B’s centraal: bereiken – boeien – binden en
behouden. Daartoe heeft de website wellicht een opschoonbeurt nodig.
Hans vd Goes suggereert dat vloggen een goed middel kan zijn om de
jeugd te bereiken. Als er onder BCP-vlag gevlogd wordt, moeten we wel
scherp letten dat er geen privacyregels geschonden worden.
PAUZE
5.
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Financiële verantwoording 2018 en begroting 2019
•
Bespreking van het financieel overzicht van de penningmeester over
2018. Jasper licht de cijfers vande winst- en verliesrekening en de
balans uitvoerig toe. De geringe begrotingspost voor PR in een
jubileumjaar doet wel wat wenkbrauwen fronsen, maar er zit geen
ruimte in de begroting. Eigen bijdragen en sponsorgelden zullen soelaas
moeten bieden. Opgemerkt wordt verder dat er ten onrechte geen
oprichtingskosten voor de voorgenomen stichting met TTVP begroot zijn.
De ALV gaat akkoord met het voorstel het negatief resultaat van
562,- van het eigen vermogen af te boeken.
•
Bevindingen van de kascommissie. De kascommissie, bestaande uit
Xander Kottelaar en Aad Willemse spreekt haar waardering uit voor het
werk van de penningmeester en verzoekt de ALV de penningmeester
decharge te verlenen. Hetgeen onder applaus en met dank aan de
kascommissie geschiedt. Ook doet de kascommissie een drietal
aanbevelingen: 1) splitsing contributies in reguliere contributies,
trainingstoeslagen en competitiebijdragen; 2) specificatie in de balans
van bank- en spaarsaldi. 3) de shuttlevoorraad niet meer op te nemen in
de balans. De penningmeester zegt toe de eerste twee aanbevelingen
over te nemen. Over de derde wil hij eerst overleg in het bestuur.
•
Benoeming van nieuwe kascommissie. De ALV benoemt Aad
Willemse (2e jaar) en Miranda Häupler (nieuw) als leden van de
kascommissie.
•
Contributievoorstel en bezuinigingsmaatregelen. Jasper legt uit dat
de categorieën junioren en studentleden worden samengevoegd. Dit
leidt tot een contributieverhoging voor junioren van € 10,-. Dit is nodig
om het grote verschil tussen opbrengsten en kosten voor juniorleden iets
te reduceren.
Vervolgens lichten hij en Frank de voorgestelde
besparingsmaatregelen toe: 1) één trainer minder op woensdag; 2) de
zaal niet huren op donderdag in vakanties; 3) de zaal niet huren na
vakanties op zaterdag en 4) samen met TTVP op maandag de Viergang
huren. Deze maatregelen brengen het begrotingstekort in 2019 terug tot
- € 1917,- en leiden in 2020, wanneer de maatregelen het hele jaar
effectief zijn, bij ongewijzigde omstandigheden tot een positief resultaat.
De eerste drie maatregelen staan voor de ALV niet ter discussie, maar
de samenwerking met TTVP ligt gevoeliger. Men is bang dat we er niet

meer vanaf kunnen. Dat is juist. Voor terugtreden uit de stichting is
toestemming van beide partijen nodig.
Voorzitter en penningmeester van beide clubs worden ook bestuurders
van de stichting en zijn verantwoordelijk voor de zaalhuur op maandag.
Bij het omvallen van een van beide partijen blijft het risico voor de
ander beperkt aangezien er voor zaalhuur een opzegtermijn van 12
weken is.
Ook vreest men voor banentekort op maandagavond. Dit kan opgelost
worden door competitiewedstrijden goed te plannen en eventueel uit te
wijken naar Emerald waar nog ruimte is. En voor recreantenteams
eventueel naar Het Baken. Wel is het wenselijk op maandag standaard
twee banen voor vrijspelen te markeren, zodat competitieteams en
trainingen niet alle acht banen in beslag nemen.
Na uitgebreide discussie wordt het gehele pakket van maatregelen
inclusief de voorgestelde contributieverhogingen en de samenwerking
met TTVP in stemming gebracht en stemt de ALV unaniem in met alle
voorstellen van het bestuur.
6.

Bestuursverkiezing
• Frank van Schie, voorzitter, Jasper Tanis, penningmeester, en Kim
Kerklaan, bestuurslid PR worden herbenoemd
• Jos Tettero, bestuurslid jeugdzaken, is tussentijds teruggetreden en
vervangen door Etzel van Kuijk. Deze wordt nu formeel door de ALV tot
bestuurslid jeugdzaken benoemd.
• De vacante positie van wedstrijdsecretaris is tijdelijk ingevuld door
Wouter Hoogenraad en daarna door Bas Lijster. Bas wordt nu formeel
door de ALV tot wedstrijdsecretaris benoemd.
• Als VCP (vertrouwenscontactpersoon) wordt voorgesteld Hans Baetens te
benoemen. De ALV gaat hiermee akkoord.
• Kim vraagt belangstellenden voor de technische commissie,
sponsorcommissie of feestcommissie zich opgeven bij haar op te
geven.

7. W.v.t.t.k.
Hans vd Goes vraagt het bestuur erop te letten dat commissies goed verbonden
zijn met een bestuurslid, zodat de verantwoordelijkheid voor iedereen duidelijk
bij het bestuur blijft liggen.
8. Rondvraag
Bas complimenteert Frank en ieder die samenwerking met TTVP heeft
voorbereid.
Frank: spreekt hoop uit op een prachtig jubileumjaar en bedankt alle aanwezigen
voor hun komst en inbreng.
Even na tienen sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit
voor een drankje in het restaurantgedeelte van De Drie Heeren.
Kees van Breukelen, secretaris
16 januari 2019
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