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Notulen van de Algemene Ledenvergadering BCP
van 9 maart 2021

Aanwezig via Zoom: Frank van Schie, Jasper Tanis, Aad Willemse, Kees van Breukelen, Etzel 
van Kuijk, Bas Lijster, Wouter Hoogenraad, Wil Kap, Walter van Dijk, Erwin van der Heul, Arnout 
Eykelhoff en Annemarie Mobers

Afwezig met kennisgeving: Kim Kerklaan, Miranda Häupler, Xander Kottelaar

1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter, Frank van Schie, deze eerste digitale algemene 

ledenvergadering en heet de virtueel aanwezige leden hartelijk welkom.

2. Ingekomen stukken 
- Notulen ALV 2020
- Jaarverslagen bestuursleden
- Verslag van de kascommissie dd. 18 februari 2020 met het verzoek de penningmeester 
decharge te verlenen.
- Verslag vertrouwenscontactpersoon dd 8 januari 2021: er hebben zich geen meldingen of 
incidenten voorgedaan.

3. Vaststellen van de notulen van de ALV van 2020
Deze worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Bespreking van de jaarverslagen 2020
De jaarverslagen worden door de diverse bestuursleden toegelicht.

 Voorzitter 
Frank memoreert hoe door corona 2020 anders en moeilijker is verlopen dan verwacht. Positief 

is hij over YouTube-filmpjes die zijn gemaakt, over de jubileum-Mep die is uitgekomen met daarin 
een mooi stuk van oud-voorzitter en één van de oprichters van BCP, Fred Kellenbach.

Verder is het gelukt om met subsidie van de gemeente in de zomermaanden AirBadminton te 
realiseren en buitentrainingen voor de jeugd in de coronaperiode.

En Peter Smit, oud-lid en bestuurder van BCP, is terug als invaltrainer.
Het bestuur is dit jaar ongewijzigd gebleven. Helaas is de vacature voor Recreantenbegeleider 

nog altijd niet vervuld ondanks herhaalde oproepen onder de leden.
De samenwerking met TTVP heeft zich beperkt tot het delen van De Viergang op maandagavond, 

voor zover dat mogelijk was. Andere, reeds geplande, activiteiten konden geen doorgang vinden. 
Hopelijk wel in 2021.

Ook het contact met DEO is beperkt geweest. De bedoeling is dit in 2021 weer wat te 
intensiveren. 

Voor 2021 blijft als speerpunt het behoud van leden, trainers en sponsoren overeind staan. Op 
alle drie de fronten zal dit een uitdaging zijn.

Tot slot bedankt hij allen die dit jaar hun bijdrage hebben geleverd aan het aan de gang houden 
van onze vereniging.

Wouter Hoogenraad vraagt hoe de relatie met de gemeente is? Contacten zijn er via de Sportraad 
waar we overigens niet heel actief aan deelnemen. Wel hebben we ingeschreven op het programma 
Sporten om de Hoek waaruit we de subsidie voor AirBadminton verkregen hebben.

Arnout Eykelhoff vraagt naar onze contacten met andere verenigingen. Die zijn er vooral met de 
TTVP, waarmee we samen in SportInspire zitten. En er is contact met DEO. Ook met PIP (nu 
Lansingerland) is getracht iets samen te doen op het gebied van AirBadminton, maar PIP heeft dat 
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afgehouden net als DEO. En voor de jeugd wordt jaarlijks met een viertal verenigingen uit de regio 
het Zilveren Shuttletoernooi georganiseerd. En vanuit de Bond is in het kader van ledenwerving het 
programma Probeerbadminton geïnitieerd. Door corona is de introductie ervan voor onze regio 
echter voor onbepaalde tijd uitgesteld. 

  Secretaris 
Kees meldt dat het ledenaantal, mede door corona, is teruggelopen, maar door toch nog een 

verheugend aantal aanmeldingen is deze daling beperkt gebleven. Nu corona zo lang blijft heersen, 
vreest hij echter dat het ledental verder onder druk zal komen te staan.

Sinds half november is BCP overgestapt op een nieuw ledenadministratieprogramma Club.Basis 
van SportLink. Dit is een gerenommeerde module waar ruim 7000 verenigingen mee werken. 
Inmiddels is ook de module Club.Contributie aangeschaft, zodat leden- en financiële administratie 
eenvoudiger met elkaar kunnen samenwerken. De overstap was noodzakelijk, omdat de hosting van 
ons oude ledenadministratieprogramma niet langer gegarandeerd was. Kees bedankt nadrukkelijk 
Gert-Jan van der Lee voor zijn langjarige inzet als ‘administrator’ van het oude programma en voor 
zijn onmisbare inzet bij het oplossen van problemen.

 Jeugdcommissie 
Etzel memoreert dat 2020 een vreemd jaar is geworden. Gelukkig konden er buitentrainingen 

en een AirBadminton-clinic georganiseerd worden dankzij de bereidwilligheid van HCP die haar veld 
beschikbaar stelde en Laura en Demi die de trainingen voor hun rekening namen. In het najaar 
konden dankzij een hoop geregel weer binnentrainingen plaatsvinden en uiteindelijk zijn er maar 
twee coronabesmettingen onder de jeugd geweest, beide niet ernstig van aard.

Bij de trainers stopt Dylan helaas vanwege studieredenen, maar keert Laura gelukkig terug. 
Zolang corona heerst en ze niet gevaccineerd zijn, kunnen we geen beroep op Richard en Tim doen. 
Binnenkort kan dat hopelijk wel. Peter Smit wil dit zo mogelijk deels opvullen.

Met ingang van 13 maart start de buitentraining weer.

Wouter: vet compliment voor wat er toch allemaal nog gedaan is voor de jeugd dit jaar. Klasse!
Wil: komt er dit jaar nog een jeugdkamp? Er is een reservering gemaakt, maar anders een 

kampdag zoals dit jaar.

 Recreanten 
De recreantencompetitie ligt stil tot alle beperkende maatregelen opgeheven zijn. Het is heel 

erg jammer dat er nog steeds geen opvolger voor Wil Kap gevonden is, die gelukkig nog wel een 
aantal zaken voor haar rekening heeft willen nemen zoals de organisatie van de Grote Club Actie. 
Waarvoor veel dank!

 Wedstrijdsecretaris 
Bas geeft aan dat 2020 een slecht competitiejaar is geweest. Slecht één competitie is 

uitgespeeld.
De inschrijving voor de Najaarscompetitie van 2021 start binnenkort. Inschrijven is mogelijk 

tot 8 april en terugtrekken kan nog tot 1 augustus.
De recreantencompetitie ligt momenteel stil, maar daar is wel dringend een aanspreekpunt 

voor nodig. Wil geeft aan dat hij zo nodig een beroep mag doen op haar en Walter van Dijk.
Ondanks dat er minder gespeeld is dan normaal zijn er toch winnaars van de Meerbouw-cup: 

de best presterende spelers in 2020 waren Annemarie Mobers en Xander Kottelaar. Dit tot niet 
geringe verbazing van Annemarie zelf, die volgens Bas blijkbaar niet weet hoe goed ze is en hoeveel 
ze gewonnen heeft. Uitreiking van de gewonnen cup staat nog ‘on hold’ door de coronamaatregelen.

Bas bedankt tot slot de teamcaptains William, Aleta en Mike voor hun inzet om alles goed te 
laten verlopen voor hun teams.

 PR/Ledenwerving
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 Grote Club Actie, de taartenactie van Plus Sabine 

Zondag, RaboClubSupport, de SponsorClicks en de subsidie van de gemeente voor AirBadminton 
zijn we als BCP heel blij. Iedereen bedankt voor zijn medewerking!

 Dit jaar is ook een jubileum-MEP verschenen en bij de leden thuis bezorgd.
 De Nieuwsbrief is acht keer verschenen. 
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De jubilarissen van 2020 Wouter Hoogenraad, Vincent Schut en Johan Tanis hebben van het 
bestuur thuis een presentje ontvangen.

Bijzonder lid van 2020 is het trainersduo Demi Brehler en Laura de Groot, omdat zij zich 
gezamenlijk keihard hebben ingezet voor de buitentraining en voor BCP trainingsvideo’s hebben 
gemaakt die op YouTube te bewonderen zijn. Zij zijn de zevende en achtste in deze eervolle reeks: 
Cees van der Sluis, Gertjan van der Lee, Hans van der Goes, Wouter Hoogenraad, Peter Smit en Kim 
Kerklaan zijn hun voorgegaan.

5. Financiële verantwoording 2020 en begroting 2021 
 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 doordat de gemeente geen zaalhuur in rekening heeft gebracht 
over de periodes dat er niet gespeeld kon worden en doordat er minder trainingen gegeven werden. 

Aan de inkomstenkant valt op dat de inkomsten uit contributies fors lager zijn. Grotendeels wordt 
dit verklaard door het voornemen een deel van de contributies terug te sluizen naar de leden als 
compensatie voor de uitgevallen speeldagen. Dit is alvast in het resultaat van 2020 verwerkt.

De kosten voor senioren zijn hoger dan begroot door de kosten voor AirBadminton, die 
grotendeels door een subsidie (onder ‘overige inkomsten’) gedekt werden.

Voor junioren zijn de uitgaven lager doordat er geen jeugdkamp is geweest.
Ook zijn de bondskosten hoger door het terugdraaien van het besluit om alleen competitiespelers 

bij Badminton Nederland in te schrijven.
In de Begroting 2021 en de Balans is een eerste begin gemaakt van een uitsplitsing van de post 

ledenbijdragen in contributies, competitie-en shuttletoeslagen, en trainingstoeslagen, zoals gewenst 
door de ALV van 2019. 

Het voorstel van het bestuur is om het positief resultaat aan het eigen vermogen toe te voegen. 
De ALV gaat hiermee akkoord.

Arnout: Verenigingen mogen toch geen winst maken? Dit klopt, maar ze mogen wel een 
financiële reserve opbouwen in de vorm van een eigen vermogen.

Wouter: Rekent de gemeente ook in 2021 geen zaalhuur voor de niet-gespeelde dagen? Ja, tot 
nu toe nog wel. Dit kan veranderen, maar dat weten we niet.

Annemarie: Is hierover goede communicatie? Ja, we worden per brief en e-mail geïnformeerd.
Wouter: Is het gezien de trainersperikelen zinvol voor hen financiële prikkels in te zetten? We zijn 

bezig met een ruimere vergoeding, maar we moeten wel de haalbaarheid ervan op langere termijn 
in ogenschouw blijven nemen. Het is bovendien de vraag of we trainers zouden vinden als we het 
dubbele zouden betalen, gezien de grote vraag naar trainers. Gelukkig hebben we trainers met een 
clubhart die ons trouw zijn. En trainers die dat willen, mogen op onze kosten trainerscursussen 
volgen. 

Wouter: Is het verstandig om in de begroting, nu die ruimte er is, een reservering op te nemen 
om, als het weer mogelijk is, eventueel met hulp van externe partijen zoals Team4Talent een groot 
evenement te organiseren? Etzel was al bezig met het opzetten van een pilot voor een 
scholentoernooi. Kees acht een reservering zonder concreet doel niet zo zinvol. Hij vindt de 
achterliggende idee echter wel sympathiek en stelt voor dat de ALV het bestuur verzoekt om een 
deel van de algemene reserve te bestemmen voor promotionele activiteiten, zodra de 
omstandigheden dit toelaten Hiermee gaat de ALV akkoord.

 Bevindingen van de kascommissie. De kascommissie, bestaande uit Miranda Häupler en Wil 
Kap 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. 

 Benoeming van nieuwe kascommissie. De ALV benoemt Wil Kap (2e jaar) en Wouter 
Hoogenraad (nieuw) als leden van de kascommissie.

 Contributievoorstel en bezuinigingsmaatregelen. Het voorstel is om de contributie met 1,3% 
(inflatiecorrectie) te verhogen, afgerond op gehele bedragen. Tegelijk wordt naar rato een korting 
verleend op de contributie van 2021 voor leden die in 2020 het hele jaar lid zijn geweest. Leden die 
in 2020 opgezegd hebben, krijgen eenzelfde bedrag teruggestort. De ALV gaat hiermee akkoord.

6. Stichting SportInspire
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In de stichting SportInspire werken we samen met TTVP en huren we met hen de zaal op 
maandag in De Viergang.

Van het op bestuurlijk niveau kennis en ervaringen uitwisselen is door alle coronamaatregelen 
weinig terechtgekomen.

Het is de bedoeling komend jaar samen met TTVP een bedrijventoernooi te organiseren, 
gezamenlijk een zomer-bbq te houden en samen met hen aan RaboClubSupport mee te doen .

7. Bestuursverkiezing
 Frank van Schie, voorzitter, Jasper Tanis, penningmeester en Kim Kerklaan, belast met PR 

treden regulier af. De ALV herbenoemt Frank en Kim in hun functies. Jasper wordt benoemd als 
bestuurslid Algemene Zaken. Aad Willemse wordt benoemd als penningmeester.

 De vacature recreanten blijft helaas nog openstaan, evenals die voor diverse commissies: 
jeugdcommissie, sponsorcommissie, technische commissie.

Annemarie: Is Algemene Zaken een nieuwe functie? Ja, Jasper gaat zaken als zaalhuur regelen 
en we willen werkzaamheden over zo veel mogelijk mensen spreiden.

 Er zijn nieuwe statuten nodig door de komst van de WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen. Dat is een uitgelezen moment om onze statuten te moderniseren en te 
actualiseren. Daarom wil het bestuur een Commissie Vernieuwing Statuten in het leven roepen. Wil 
Kap en Annemarie Mobers bieden zich alvast aan als kritische meelezers. Waarvoor dank!

8. W.v.t.t.k.
We zijn van plan met automatische incasso’s te gaan werken. Binnenkort volgt hier een e-mail 

over. Natuurlijk wordt niemand ertoe verplicht.

9. Rondvraag
Wil: Komt er nog een vervolg op AirBadminton? Hoewel het erg arbeidsintensief is, zoeken we 

toch naar mogelijkheden hier een vervolg aan te geven.

Om 21.45 sluit de voorzitter de vergadering.

Kees van Breukelen, secretaris
11 maart 2021


