Verslag ALV Badmintonclub Lewenborg 1 maart 2019 gehouden in kantine Sporthal Lewenborg
Aanwezig: Alex W, Jannie, Bart G, Bart vW, Tanja, Edwin vdB, Jan, Aletta, Frans, Johan, Harm, Anja, Margriet,
Annie, Cees, Jos, Thom, Suzan, Jean, Henk, Anne, Chris, Marina, Bennie.
Afgemeld: Willem P, Klaas, Jaap F, Ida, Cindy, Paul.
1

Opening en vaststellen agenda: Johan opent om 21.55 uur; voorgestelde agenda is akkoord.
Mededeling: Jaap F. is in de herfst geconfronteerd met hartproblemen. Hij is toen geopereerd en leek
aanvankelijk herstellende. Inmiddels zijn complicaties opgetreden waardoor hij weer is opgenomen in
het ziekenhuis. Wij wensen hem veel sterkte en brengen onze groeten naar hem over.

2

Verslag van ledenvergadering 6 april 2018: geen opmerkingen; het verslag is akkoord.

3

Verslag Bestuur
Voor kennisgeving aangenomen. Complimenten voor het verslag van het bestuur.

4

Reglementen-commissie
Suzan geeft toelichting op het verslag van de commissie. In het bijzonder op de kernpunten die in onze
reglementen een wijziging behoeven: de positie van strippenkaarthouders, de multi-interpretabele frasering over beëindiging van het lidmaatschap, en een contributieregeling voor langdurig afwezige leden. De discussie over het voorgestelde reglement spitst zich toe op de strippenkaarthouders. Er is de
opvatting om deze categorie als volwaardig lid in te lijven en een stroming die voor deze categorie de
huidige positie wil handhaven en reglementair vastleggen. Het is al snel duidelijk. Nagenoeg unaniem
schaart de ALV zich - met één tegenstem - achter het voorstel om de uitzonderingspositie van strippenkaarthouders te handhaven. Na deze tussenstemming over de strippenkaarten wordt het gehele
voorstel van de commissie door de voltallige vergadering aangenomen.
De voorzitter bedankt de commissieleden namens de ALV voor het werk dat ze hebben verricht.

5

Financiën seizoen 2017-2018
Vooraf wordt een aangepaste versie van het financieel verslag uitgedeeld. Een verkeerde versie is per
ongeluk in het bestuurlijk verslag opgenomen en naar de leden gezonden. Jannie geeft een toelichting
op de diverse posten die in het verslag staan opgenomen. Het verslag met de toelichting verschaft
kennelijk voldoende helderheid. Jannie wordt bedankt voor haar presentatie.

6

Kascommissie
Cindy en Jan hebben de boekhouding doorgelicht. Op grond van hun bevindingen: “Alles was op orde
en zag er weer prima uit”, verleent de ALV decharge aan de penningmeester. De commissieleden worden bedankt voor hun werkzaamheden.

7

Plannen nieuw seizoen
De plannen staan summier vermeld in het rondgezonden verslag van het bestuur. Ze zien er ambitieus
uit. De voorzitter geeft een toelichting hierop. Er lijken vele badmintonavonden bij te komen. Over de
wenselijkheid daarvan wordt getwijfeld. De kans op onderlinge concurrentie tussen die avonden is
waarschijnlijk groot. Misschoen wel groter dan de kans dat hiermee nieuwe spelers worden geworven
dan wel dat dit tegemoet komt aan een latente wens van veel BCL-ers. Toch wil het bestuur dit gaan
proberen. De financiële middelen hiervoor vormen geen belemmering. Het is een experiment om de
medium-gevorderde spelers meer speelruimte te geven (maandag) en de gevorderde en competitiespelers een extra uitdaging (donderdag met veer). Een snelle peiling tijdens de vergadering leert dat er
voor de maandagavond wel enige belangstelling lijkt te zijn. Het gehele voorstel zal in een enquêtevorm worden gegoten en naar alle spelers toegezonden. Vermoedelijk wordt uit de resultaten van deze bevraging half april duidelijk hoe groot de belangstelling is voor de diverse speelavonden. Het bestuur zal daarna hier een definitief besluit over nemen.
Tijdens de discussie over de nieuwe plannen komt uit de vergadering nog het verzoek om extra training
in te voeren. Voor zowel medium-gevorderde als gevorderde spelers. Jan geeft aan dat de mediumgevorderde spelers al bediend worden op de vrijdagavond. Die training is niet alleen voor beginners,
ook voor de medium-gevorderden. Voor de gevorderden was de donderdag maar dat is jammerlijk
mislukt. Wellicht kan de enquête dit item in de vraagstelling meenemen.
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Financiën nieuwe seizoen BCL
De begroting is toegezonden. Opnieuw een dekkende begroting. Om de kosten-batenbalans op nul te
krijgen heeft het bestuur 300 euro ingezet vanuit de zaalhuurvoorziening. Dit is in overeenstemming
met het doel waarvoor de voorziening is getroffen. De nieuwe plannen van het bestuur zijn in deze cijfers verwerkt met nieuwe contributiecategorieën op. Om de hoogte daarvan vast te stellen heeft het
bestuur berekend wat de kostprijs per categorie is en geconcludeerd dat er over de gehele breedte een
contributieverlaging mogelijk is. De berekening is gebaseerd op 70 spelers wat een reële aanname lijkt
want dat is minder dan het huidige aantal spelers (zie verslag bestuur: 74).
De ALV toont zich verheugd over de contributieverlaging en gaat akkoord met de begroting.

9

Verkiezingen
Cindy treedt dit jaar uit de kascommissie en Jan blijft nog één jaar zitten. Henk en Jean melden zich aan
als kandidaat. Er is maar één kandidaat nodig waarop Jean zich terugtrekt en zich alvast kandidaat stelt
als opvolger van Jan volgend jaar. De vergadering benoemt Henk als lid van de kascommissie.
Alle afgetreden bestuursleden hebben zich voor een nieuwe periode beschikbaar gesteld en het bestuur draagt hen voor aan de ALV. De vergadering gaat hiermee akkoord en benoemt de afgetreden
bestuurders opnieuw voor een periode van twee jaar.
Margriet: “Jos? Ben jij ook iets?” Grote hilariteit. Opvlammende blos siert de wangen van de spreker.
Jos treedt binnenkort af als competitiecoördinator. Zijn opvolging wordt niet in de ALV geregeld maar
door het bestuur.

10

Rondvraag en sluiting
Jan (donderdagtraining)
Jan spreekt zijn diepe teleurstelling uit over de matige deelname aan zijn donderdagtraining ondanks
de behoeftepeiling die aan dit initiatief vooraf is gegaan. Zijn voorbereidingen, tijd en inspanning waren voor niets. Ook het bestuur vindt het uitermate jammer dat het zo is gelopen. Dat dit helaas tot
een teleurstellende ervaring heeft geleid is zeer begrijpelijk maar het bestuur constateert tegelijk dat
er dus onvoldoende draagvlak is gebleken voor een dergelijke training. Kennelijk zijn er meer spelers
die partijtjes willen spelen dan spelers die willen trainen. Want nadat de training is gestopt op donderdag hebben zich nieuwe spelers gemeld om op donderdag mee te spelen.
Bart G. (strippenkaart)
Bart vraagt of we toch niet in overweging willen nemen om strippenkaarthouders die al jarenlang van
de strippenkaart gebruikmaken alsnog een lidmaatschapspositie te geven. Met verwijzing naar de
hierover gevoerde discussie en het inmiddels aangenomen reglement wordt dit afgewezen.
Tanja (Curlingquiz)
Tanja vraagt of het bestuur al een bestemming heeft voor de gewonnen 500 euro. Het is geen bedrag
dat de kas in stroomt; het is een verlaging van de kostenpost zaalhuur. Het bestuur heeft zich nog niet
beraden over deze meevaller; dat komt nog.
Johan (ingelast punt waarvoor ieders aandacht wordt gevraagd)
Johan verzoekt de secretaris om zijn pen neer te leggen. Hij vertelt dat in het geheim een actie op touw
is gezet om de secretaris in het zonnetje te zetten. Tanja overhandigt Ben een bos bloemen en Anja
presenteert een litanie aan superlatieven om aan te geven waarom de secretaris tot erelid van de vereniging dient te worden benoemd. Johan ondertekent vervolgens de hierbij horende nominatie en
reikt deze onder applaus uit aan de verbouwereerde secretaris. Deze weet niet goed wat hem overkomt en is zichtbaar verrast. Hij stamelt zoiets als dat hij dacht overal van op de hoogte te zijn binnen
de club maar dat deze actie kennelijk aan zijn aandacht is ontsnapt. Ter toelichting: het is een nominatie. Een daadwerkelijke benoeming kan pas geschieden als de nominatie wordt geagendeerd op een
volgende ALV.
Johan bedankt de aanwezigen voor hun deelname aan de ALV en sluit de vergadering om 23.15 uur.
Verslag: Ben van den Berg, secretaris BCL.
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