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Badmintonclub Pijnacker 
Van gezellig ontspannen tot sportief fanatiek 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering BCP 
van 8 maart 2022 

 

 

Aanwezig (digitaal): Frank van Schie, Aad Willemse, Kees van Breukelen, Etzel van Kuijk, 

Jasper Tanis, Wouter Hoogenraad, Wil Kap, Annemarie Mobers, Xander Kottelaar, Wopke van der 

Veen, Pauline Harmsen en Steven de Boer 

Afwezig met kennisgeving: Bas Lijster 

 

1.  Opening 

Om 20.005 opent Frank de vergadering met een presentatie van de logo’s van onze belangrijkste 

sponsoren: Zonwatt, Hills, Meerbouw en Equinix. Hij heet de aanwezigen welkom, maar betreurt de 

geringe deelname aan deze ALV. 

 

2.  Ingekomen stukken  

- Notulen ALV 2021 

- Jaarverslagen bestuursleden 

 - Verslag van de kascommissie dd. 18 februari 2022 met het verzoek de penningmeester 

decharge te verlenen.  

 - Verslag vertrouwenscontactpersoon dd 1 februari 2022: er hebben zich geen meldingen van 

schending van de gedragscode of ander ongewenst gedrag voorgedaan. Wouter informeert of er 

niet (ook) een vrouwelijke VCP moet komen 

  

3.  Vaststellen van de notulen van de ALV van 2021 

Deze worden ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris. 

 

 4. Voorstellen m.b.t. de voorgenomen statutenwijziging 

Kees en Annemarie hebben zich het afgelopen jaar gebogen over nieuwe statuten voor BCP. 

Binnenkort zal een volledige versie van de statuten voor de leden online te raadplegen zijn. Op 

voorstel van Annemarie zal er een tijdsperiode aan verbonden worden waarbinnen commentaar kan 

worden geleverd. De opzet is dat de ALV in 2023 met de nieuwe statuten akkoord gaat en dat ze 

daarna in werking treden. 

Kees licht een aantal nieuwe punten toe. Zo wordt voorgesteld het boekjaar niet langer met het 

kalenderjaar maar met het verenigingsjaar te laten samenvallen, van 1 aug tot en met 31 juli. Het 

samenvallen met schooljaar en competitiejaar is veel logischer dan die met het kalenderjaar. 

Ook een verplichting tot het uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden wordt in de nieuwe 

statuten opgenomen, als mogelijke stok achter de deur als het niet anders kan. 

Ook komt er voor het bestuur een bevoegdheid om contributieverplichtingen kwijt te kunnen 

schelden als redelijkerwijs niet van een lid gevraagd kan worden de (volledige) contributie te 

voldoen. Evenals de mogelijkheid om bij wanbetaling een lid onmiddellijk van deelname aan 

activiteiten uit te sluiten. 

Verder zal informatie over opzegging altijd duidelijk op de homepage van de website staan. 

Ook wordt vastgelegd dat het bestuur bestaat uit minstens drie meerderjarige personen die lid 

zijn van de club. 

Verder wordt statutair geregeld dat er naast een kascommissie ook een continuïteitscommissie is 

die (tijdelijk) optreedt bij ontstentenis van alle bestuursleden. Dit is een nieuwe wettelijke 

verplichting. 

Er wordt vastgelegd dat het bestuur zorg draagt voor een adequaat controlesysteem op de 

betalingen. 

En in de nieuwe statuten wordt de mogelijkheid tot elektronisch vergaderen en stemrecht 

uitoefenen vastgelegd. Voor het geval dat… 
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Wouter laat weten deze voorstellen wel logisch te vinden. Hij wordt niet tegengesproken. 

 

5.  Bespreking van de jaarverslagen 2021 

De jaarverslagen worden door de diverse bestuursleden toegelicht. 

•  Voorzitter  

- Corona maakte alles ook in 2021 gecompliceerd onder andere voor zaalhuur en competities. 

Met name Jasper, verantwoordelijk voor de zaalhuur, heeft ongelooflijk vaak met de 

gemeente moeten mailen om speelmogelijkheden te regelen. 

- Hij bedankt Kees en Annemarie voor hun inzet voor een voorgenomen statutenwijziging 

- En Aad voor zijn inzet om de automatische incasso ingevoerd te krijgen. 

- We zijn blij met Theo Gennes als nieuwe trainer voor de maandagavond. 

- De sponsorcontracten zijn voor een jaar verlengd, maar werving en behoud van sponsoren 

is niet eenvoudig. 

- Nieuw: via Ruud van Hobotrip Westlaan in Pijnacker kunnen leden hun rackets laten 

bespannen. 

- Nieuw: bij schoenspecialist StarShoe kunnen leden passend schoeisel aangemeten krijgen 

met 10% korting. 

- Helaas is het bestuur nog steeds niet voltallig: vacature recreanten blijft open. 

- Ook is er dringend behoefte aan bemanning in jeugdcommissie en sponsorcommissie en 

dergelijke.  

-  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. De eerste prioriteit is nu samen met 

TTVP een bedrijventoernooi te organiseren. Ook willen we gezamenlijk een zomer-bbq 

houden en samen met hen aan RaboClubSupport meedoen. 

Alles overziende concludeert hij dat er hard is gewerkt om ondanks corona zo veel als mogelijk 

was te realiseren. 

 

•  Secretaris  

Kees meldt dat het ledenaantal, ondanks corona, is gestegen. De vorig jaar uitgesproken vrees 

dat corona het ledenaantal in 2021 zou kunnen aantasten is dus gelukkig niet bewaarheid 

geworden. Voor de aanmelding is onze website heel belangrijk evenals het enthousiasme van de 

huidige (jeugd)leden. Het directe effect van acties zoals flyering, clinics e.d. is moeilijker te meten. 

 

Dit jaar is voor het eerst een heel jaar gewerkt met het nieuwe ledenadministratieprogramma 

Club.Basis van SportLink. Dit is een gerenommeerde module waar ruim 7000 verenigingen mee 

werken. Inmiddels werken we ook met de module Club.Contributie, zodat leden- en financiële 

administratie eenvoudiger met elkaar kunnen samenwerken.  

 

• Jeugdcommissie  

Etzel memoreert dat ook 2021 een vreemd jaar is geworden. Gelukkig konden er 

buitentrainingen georganiseerd worden dankzij opnieuw de bereidwilligheid van HCP. Hopelijk wordt 

2022 een normaler jaar in de zaal met onze eigen trainers. 

 

Wouter informeert naar de mogelijkheid van een jeugdkamp in 2022. Ook Wil dringt daar op aan. 

Etzel geeft aan dat daar wel een probleem ligt, nu de jeugdcommissie zo onderbemand is en de 

kampcommissie het voortouw niet lijkt te willen nemen. Wouter: voorheen regelde de 

penningmeester, voorheen Jasper, de kamplocatie en de kampcommissie de inhoud. Nu Jasper dit 

niet meer doet is er een vacuüm ontstaan. Etzel zegt toe met de kampcommissie te willen 

overleggen om uit te zoeken waar de schoen wringt. Hij ziet de waarde van een jeugdkamp zeker in 

en wil deze activiteit, als het even kan, behouden voor de club.  

Wouter zegt toe een en ander op te nemen met de kampcommissie en wil ook zelf een bijdrage 

leveren. 
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Wil informeert naar de jeugdcompetitie. Etzel meldt dat er drie teams gaan deelnemen. Gelukkig 

wordt hij hierin ontlast door Remco van der Lee die de jeugdcompetitie regelt. Waarvoor dank! 

  

Tot slot: de nieuwe T-shirts zijn besteld maar de levering duurt langer dan verwacht. 

 

• Recreanten  

De recreantencompetitie is nog niet opgestart. Wel is er inmiddels een soort tussencompetitie 

door de bond gestart waaraan ook recreanten deelnemen. 

Het blijft een punt van zorg dat de vacature bestuurslid recreanten nog altijd niet is vervuld. 

 

• Wedstrijdsecretaris  

Frank verontschuldigt Bas die door werkverplichtingen bij deze vergadering verstek moet laten 

gaan. Hij meldt dat Bas nu zowel de recreanten- als de bondscompetitie regelt. Ook bedankt hij Bas 

voor het inrichten van onze webshop. 

Het ziet ernaar uit dat team 1 dit jaar kampioen gaat worden. Een heuglijk feit! 

 

• PR/Ledenwerving 

- Kim meldt heel blij te zijn met de trouw gebleven sponsoren Zonwatt, Hills en Meerbouw 

- Minder evenementen door corona, maar wel AirBadminton in de zomer met afsluitende 

(uitstekende) barbecue. Ook geen kerstballentoernooi maar wel een gezellige pubquiz. 

- BCP had in 2021 geen jubilarissen te huldigen. 

- Voor het predikaat ‘bijzonder lid’ draagt het bestuur Wil Kap voor, vanwege haar bereidheid 

altijd mee te helpen en mee te denken. Het bijbehorende beeldje komt haar kant op. 

- Overig:  

 Clinics in het kader van de Nationale Sportweek op het Raadhuisplein 

  Sportmarkt in de Viergang in juli 

  Probeerbadminton in oktober 

  Grote Club Actie: met dank aan Wil is hier een opbrengst van € 650,- gerealiseerd 

  Plus Sabine Zondag-actie: opbrengst € 350,-   

 

6.  Financiële verantwoording 2021 en begroting 2022  

• Bespreking van het financieel overzicht van de penningmeester over 2021  

De kosten voor zaalhuur, shuttles en trainers waren door corona veel lager dan begroot. Hierdoor 

een hoog positief resultaat. Het voorstel is dat dit grotendeels naar de leden en oud-leden wordt 

teruggesluisd. 

 De automatische incasso is geïntroduceerd. Ongeveer de helft van de leden maakt daar gebruik 

van. 

De contributiebedragen zijn aangepast aan de indexering van de zaalhuur (1,5%). 

Steven vraagt naar het verschil in de competitietoeslag tussen voor- en najaarscompetitie. Jasper 

legt uit dat deze toeslagen door de bond worden vastgesteld en door ons aan de deelnemers 

doorberekend. 

Aad legt uit dat de hoge post aan contributies onder te vorderen posten is veroorzaakt doordat 

de facturen laat verzonden zijn door opstartproblemen met het nieuwe systeem en door het regelen 

van de automatische incasso. Inmiddels is de achterstallige contributie al grotendeels binnen. 

Hetzelfde geldt voor de inning van de sponsorbijdragen. 

In de begroting voor 2022 is al rekening gehouden met de lockdown van januari. Hier is dus geen 

meevaller meer te verwachten. 

De ALV gaat akkoord met de toevoeging van het resultaat 2021 aan de algemene reserve. 
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Bevindingen van de kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Wil Kap en Wouter Hoogenraad spreekt haar waardering uit voor 

het werk van de penningmeester en zijn grote inzet en verzoekt de ALV de penningmeester 

decharge te verlenen. Hier gaat de ALV mee akkoord. Frank bedankt Wouter en Wil voor hun tijd en 

inzet in deze commissie. 

  

Benoeming van nieuwe kascommissie 

De ALV benoemt Wouter Hoogenraad (2e jaar) en Annemarie Mobers (nieuw) als leden van de 

kascommissie.  

 

Contributievoorstel 

Het voorstel is om de contributie met 1,5% (indexering zaalhuur) te verhogen, afgerond op 

gehele bedragen. Tegelijk wordt naar rato een korting verleend op de contributie van 2022 voor 

leden die in 2021 het hele jaar lid zijn geweest. Leden die in 2021 opgezegd hebben, krijgen een 

iets lager bedrag teruggestort, omdat de lockdown van januari 2022 op hen niet van toepassing is. 

Leden die vanaf mei 2021 lid zijn geworden ontvangen een lagere korting, omdat zij door de 

lockdown weinig getroffen zijn. De ALV gaat hiermee akkoord. 

 

6. Bestuursverkiezing 

• Aad Willemse, penningmeester, Kees van Breukelen, secretaris, Etzel van Kuijk, belast met 

jeugdzaken en Bas Lijster, wedstrijdsecretaris, treden regulier af. De ALV gaat akkoord met het 

bestuursvoorstel hen te herbenoemen voor een periode van twee jaar. 

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

jeugdcommissie, sponsorcommissie, technische commissie. 

• Vanwege het in werking treden van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen moet er een 

continuïteitscommissie komen die bij het wegvallen of opstappen van het voltallige bestuur de 

bestuurstaken overneemt. Wouter en Annemarie geven aan dat zij naast hun deelname aan de 

kascommissie ook bereid zijn in de continuïteitscommissie te stappen. Dit wordt dankbaar aanvaard 

door de ALV. 

 

8. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

Om 21.33 sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt de aanwezige leden en in het bijzonder 

zijn medebestuursleden voor hun inzet het afgelopen jaar. Kees bedankt daarop Frank voor alle tijd 

die hij ook dit jaar weer in de club gestopt heeft. 

 

 

 

 Kees van Breukelen, secretaris 

 10 maart 2022 


