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Algemene Ledenvergadering BCP 

4 feb 2020 in Het Baken 

 

 

Aanwezig: Jasper Tanis, Miranda Häupler,  Frank van Schie, Cees van der Sluis, Aad 

Willemse, Hans Baetens, Kees van Breukelen, Wil Kap, Tim Jansen, Johan Tanis, Etzel van 

Kuijk,  Bas Lijster, Wouter Hoogenraad, Antoine Kerklaan, Rick Zandbergen 

 

1.  Opening 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering in Het Baken en heet de aanwezige leden 

hartelijk welkom. 

 

2.  Ingekomen stukken  

 - Notulen ALV 2019 

  -  Jaarverslagen bestuursleden 

 - Een schrijven van de kascommissie dd. 8 jan. 2019 met het verzoek de penningmeester 

decharge te verlenen. 

 - Rapport vertrouwenscontactpersoon: er hebben zich geen meldingen of incidenten 

voorgedaan. Hans Baetens is bereid deze functie te continueren. 

  

3.  Vaststellen van de notulen van de ALV van 2019 

Deze worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

Input ALV 2019: 

Teamindelingen met trainers overeenkomen. Hier is hard aan gewerkt door de 

jeugdcommissie 

Vloggen om jeugd te bereiken. Hier is bij gebrek aan een vlogger geen resultaat geboekt 

Verantwoordelijkheid voor commissies binnen het bestuur verduidelijken. Deze 

verantwoordelijkheid  is vooral op het bordje van Etzel terechtgekomen. 

 

 

4.  Bespreking van de jaarverslagen 2018 en de plannen en de begroting voor 

2019 

De jaarverslagen worden dit jaar met behulp van een powerpointpresentatie van de hand 

van de voorzitter door de diverse bestuursleden toegelicht. 

 

•  Voorzitter (Frank). Hij ligt het organogram toe. Het is heel jammer dat Wil vertrekt 

als recreantenbegeleider. Ook  de technische commissie, de jeugdcommissie en de 

sponsorcommissie zijn onderbezet. Gegadigden zijn zeer welkom!  

 Verheugend is dat Zonwatt van Menno van Rijn nog een jaar doorgaat als sponsor. 

Meerbouw is aangetrokken als sponsor voor de Meerbouw-cup (voorheen Regeer-cup) en 

met Hills accountants en adviseurs is een belangrijke sponsor voor meerdere jaren 

binnengehaald. Daarnaast zijn er nog enige anonieme sponsoren. 

 Het regelen van de trainingen en trainers is niet eenvoudig geweest in 2019. We zijn in 

elk geval heel blij met het team van trainers dat er nu staat. 

 De samenwerking met TTVP heeft geleid tot de oprichting van de Stichting SportInspire. 

Een voor ieder zichtbaar resultaat is dat op maandag de zaal in de Viergang met TTVP 

gedeeld wordt.  

 De contacten met DEO zijn louter op het niveau van kennisoverdracht. 
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 Het jubileumjaar is een schitterend jaar geworden door de inzet van velen. Kim, Hans vd 

G., Annemarie, Wouter en Bas worden met name bedankt voor hun inzet en inbreng waarvan 

vele leden genoten hebben. 

 Vooruitblikkend stelt Frank dat drie speerpunten voor 2020 zullen zijn: 

- vasthouden van junioren en trainers 

- vasthouden van huidige sponsoren 

- boeien en daarmee vasthouden van oude en nieuwe leden. De vernieuwde website 

biedt daarvoor mogelijkheden die komend jaar uitgewerkt moeten worden. Door Etzel 

is zorggedragen voor een stijlvol eigentijds BCP-shirt en we moeten proberen de 

jeugd meer in de organisatie te trekken. 

 

•  Secretaris (Kees). Het verloop is nog altijd groot. Onder senioren vrijwel altijd door 

blessures, soms door verhuizing. Bij oudere junioren is school en studie de spelbreker. 

Gelukkig is de aanwas van zowel junioren en senioren voldoende geweest om het verloop 

op te vangen en zelfs een zeer bescheiden stijging van het ledenaantal te realiseren .  

 In 2019 is aan seniorleden gevraagd of ze nog prijs stellen op het lidmaatschap van 

Badminton Nederland. Dit heeft ertoe geleid dat miv 1 jan 2020 25 seniorleden niet meer 

ingeschreven staan bij Badminton Nederland. Inmiddels blijkt deze maatregel achterhaald 

en worden alle leden van BCP bij Badminon Nederland (her)ingeschreven. 

 Voor bestuursleden, trainers leden van jeugdcommissie en kampbegeleiders zijn VOG’s 

verplicht. In 2019 beschikte iedereen hierover.   

 Hans B. vraagt het bestuur erover na te denken de Rotterdam-pas ook actief onder 

bestaande leden te promoten. 

 

• Jeugdcommissie (Etzel).  De trainingen zijn nu op orde. Ook de deeldiploma’s 

worden weer opgepakt nu Laura weer terug is na zes maanden Noorwegen.  

 Voor en clubkampioenschappen is de belangstelling sterk teruggelopen. In 2020 wordt 

gestart met het laten aansluiten van de jeugdclubkampioenschappen op de 

zaterdagtraining. 

 Zaken als interne toernooien en Zilveren Shuttle-toernooi lopen juist heel goed. 

 Het Jeugdkamp, georganiseerd door een aparte kampcommissie, was een groot 

succes. Toch zullen in 2020 de tenten weer voor een huisje verruild worden. 

 Werving en doorstroming. Er is sprake van veel in-en uitstroom. Erg jammer is dat de 

middengroep (11-14 jaar) erg mager bezet is. Van de oudere jeugd stroomt maar een 

enkeling door naar de senioren, omdat ze veelal voor studie Pijnacker verlaten. 

 AllRackets is onze shirtleverancier, maar Etzel verkoopt ook tegen 10% commissie 

voor BCP hun rackets. 

Tim informeert naar de mogelijkheid rackets te laten bespannen bij AllRackets. 

 Wellicht is het een goed idee om daartoe hun contactgegevens op de  website te 

vermelden. 

 

• Recreanten (Wil). Voor de najaarscompetitie waren twee recreantenteams 

ingeschreven. Nu is er één team ingeschreven. Er is bij de recreanten gebrek aan heren 

die competitie willen spelen. 

   Zaalbezetting op de maandag is OK, op de donderdag erg wisselend en de woensdag 

moet meer gepromoot worden. Die is ook voor nieuwelingen geschikt. 

   Door recreanten is aan twee toernooien deelgenomen (PIP en Fly Over). Dit is door de 

deelnemers als heel positief en leuk ervaren. 

  De Grote Club Actie is vooral zeer succesvol geworden door de enorme inzet van 

junioren als Lars Zandbergen. Hoewel ze uit het bestuur stapt zal Wil komend jaar de 

GCA weer organiseren. 

  De tossavonden waren supergezellig en vinden hopelijk voortgang in 2020. 

  Tim meldt dat er op maandag zeker drie banen nodig zijn voor dec trainingen. Hij 

vraagt zich af of die ruimte er altijd zal zijn. De verwachting is van wel, mits de 

competitie op één baan wordt afgewerkt tot de trainingen afgelopen zijn. 
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• Wedstrijdsecretaris (Bas).  De competitie is prima verlopen met een herenteam dat 

kampioen is geworden en twee mixteams. Wouter complimenteert Bas met de goede 

organisatie van de competitie. 

   Bij de competities en clubkampioenschappen is er sprake van teruglopend aantal 

deelnemers. In samenspraak met William Koole wordt nu een nieuwe aanpak in de vorm 

van een laddercompetitie uitgeprobeerd. 

  De Meerbouw-cup wordt in maart uitgereikt aan de beste speler uit de club- of 

recreantencompetitie van het afgelopen seizoen. 

  Voor 2020 wordt een zelfde aantal clubteams ingeschreven. In het najaar zijn nu ook 

teams   alleen herenmogelijk. Wil merkt op dat opgepast moet worden voor schade aan 

de recreantencompetitie waar juist te weinig heren beschikbaar zijn. 

 

• PR/Ledenwerving(Kim). Frank vervangt hier Kim die moet werken. Hij is heel blij 

met de sponsoren Zonwatt, Hills en Meerbouw en de anonieme sponsoren. 

  Ook met de aanvullende inkomsten uit de jubileumacties, de Grote Club Actie en Plus 

Sabine Zondag zijn we als BCP heel blij. Iedereen bedankt voor zijn medewerking! 

   Verschillende ledenwerfacties zijn gehouden: de Open Badminton Maand, de 

Sportmarkt (die drie nieuwe leden opleverde), de Braderiestand, flyeren (geen respons)  

en diverse berichten in plaatselijke media. 

   De Nieuwsbrief is acht keer verschenen en de website is geheel vernieuwd. Frank 

vraagt om op Google BCP positief te reviewen. 

   Op een vraag van Wouter antwoordt Etzel dat hij bezig is met de organisatie van een 

scholentoernooi op de Mariaschool. 

  De jubilarissen van 2019 Hans Baetens en Vincent Schut zijn tijdens het 

kerstballentoernooi in het zonnetje gezet. 

  In het afgelopen jubileumjaar zijn tal van activiteiten georganiseerd: apenkooien 

voor de jeugd, BCP-diner, het Zomerfeest, het Piratentoernooi, Jeugdkamp met 

lasergamen, BCback to ’69-toernooi en de BCParty in de Trucker. 

  Het bijzonder lid van 2019 is Kim Kerklaan geworden vanwege haar tomeloze inzet 

voor het welslagen van het jubileumjaar. Zij is de zesde in deze eervolle reeks: Cees 

van der Sluis, Gertjan van der Lee, Hans van der Goes, Wouter Hoogenraad en Peter 

Smit zijn haar voorgegaan. 

 

PAUZE 

 

5.  Financiële verantwoording 2019 en begroting 2020 (Jasper) 

• Bespreking van het financieel overzicht van de penningmeester over 2019. Jasper licht 

de cijfers van de winst- en verliesrekening en de balans toe. Het resultaat is aanzienlijk 

positiever dan begroot door invoering van kostenbesparende maatregelen zoals 

afgesproken in de ALV van 2019. Ook de jubileumacties, de toegenomen 

sponsorinkomsten en een stabiel ledenaantal hebben hieraan bijgedragen. De PR-kosten 

zijn, zoals verwacht, veel hoger uitgekomen door de vele evenementen, maar daar staan 

ruim voldoende opbrengsten tegenover. Daarnaast zijn de trainingskosten ook lager 

vanwege een niet ingediende declaratie. Vlak na het publiceren van het jaarverslag is 

deze declaratie wel ingediend waardoor de verwachting is dat de trainerskosten in 2020 

hoger uitvallen dan is vermeld in het jaarverslag. 

  Wouter vraagt hoe het kan dat de zaalhuur in de begroting van 2020 verder daalt. De 

belangrijkste verklaring hiervoor is het verplaatsen van de jeugdcompetitie naar het 

Emerald. 

  Hans vraagt of de daling bij de bondskosten veroorzaakt wordt door het niet-

inschrijven en uitschrijven van senioren bij Badminton Nederland. Dit is juist, maar dit 

zal teruggedraaid moeten worden omdat de Algemene vergadering van BN heeft 

besloten zeer hoge boetes op te leggen aan aangesloten clubs die niet al hun leden 

aanmelden. Daar staat tegenover dat de drastische verhoging van de basiscontributie 

aan BN van de baan is. Kees zal de uitgeschreven leden binnenkort dus weer opnieuw 

inschrijven bij BN. 



4 

 

  Het bedrag dat nog van leden moet worden gevorderd bestaat voor een groot gedeelte 

(ca. € 2000,00) uit competitie- en shuttletoeslagen najaarscompetitie en 

trainingstoeslagen. Deze worden in februari 2020 met de reguliere contributie 

gefactureerd. Daarnaast is deze vordering gestegen ten opzichte van vorig jaar omdat er 

nog enkele facturen voor de contributie van 2019 open staan. Deze staan nog open 

omdat de herinneringen dit jaar iets later dan normaal het geval is zijn verzonden. Bij de 

inning van deze contributies worden geen problemen voorzien. 

  Het voorstel om het positief resultaat aan het eigen vermogen toe te voegen wordt 

met algemene stemmen aangenomen. 

• Bevindingen van de kascommissie. De kascommissie, bestaande uit Aad Willemse en 

Miranda Häupler spreekt haar waardering uit voor het werk van de penningmeester en 

verzoekt de ALV de penningmeester decharge te verlenen. Hetgeen met dank aan de 

kascommissie geschiedt.  

 Van de drietal aanbevelingen van 2019: 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 zijn de 

laatste twee gerealiseerd. De eerste aanbeveling is binnen de huidige systematiek niet 

mogelijk gebleken. 

• Benoeming van nieuwe kascommissie. De ALV benoemt Miranda Häupler (2e jaar) en 

Wil Kap (nieuw) als leden van de kascommissie. 

• Contributievoorstel en bezuinigingsmaatregelen. Het voorstel is om de contributie met 

1,8% (stijging zaalhuur) te verhogen, afgerond op gehele bedragen.  De ALV gaat 

hiermee akkoord. 

 De vergadering vraagt de korting voor Rotterdampasleden in het contributieoverzicht 

op te nemen. Deze korting is er alleen voor reguliere junior- en seniorleden.  

 De strippenkaart is nieuw: 10 keer spelen voor € 85,- en is alleen op maandag- en 

donderdagavond geldig voor vrij spelen. 

 

6. Stichting SportInspire 

 Het afgelopen jaar is deze stichting opgericht om samen met TTVP de zaal in de 

Viergang te kunnen huren. Dit is inmiddels ook gebeurd, zoals iedereen heeft bemerkt. 

 Verder worden op bestuurlijk niveau kennis en ervaringen uitgewisseld. 

  Het is de bedoeling dit jaar samen met TTVP hun al bestaande bedrijventoernooi (Hans 

Langelaan-toernooi) te organiseren en gezamenlijk een zomer-bbq te houden. 

 

7. Bestuursverkiezing 

• Kees van Breukelen, secretaris, Etzel van Kuijk, jeugdzaken en Bas Lijster, 

wedstrijdsecretaris worden herbenoemd. 

• De vacature recreanten blijft helaas nog openstaan, evenals die voor diverse 

commissies 

• Hans Baetens wordt herbenoemd als VCP (vertrouwenscontactpersoon).  

•  Jasper heeft te kennen gegeven op termijn te willen stoppen als penningmeester. Aad 

Willemse geeft te kennen deze functie voor 2021 in overweging te willen nemen. 

Waarvoor alvast dank!  

 

7.    W.v.t.t.k. 

Wouter zou graag zien dat financieel erg succesvolle activiteiten van 2019 een 

voortzetting krijgen in 2020. 

 

8. Rondvraag 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

Om half tien sluit de voorzitter de vergadering. Hij wenst iedereen een goed en sportief 

2020 toe en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje. 

 

Kees van Breukelen, secretaris 

7 feb 2020 


