
 

 
Onderwerp:   Algemene ledenvergadering 
Vergaderdatum:  17 oktober 2018 
 
Aanwezig:  Jaco Robbemont, Marga de Beer, Michiel Vree, Martin Hage, Arno 

van den Haak, Peter de Zeeuw, Riëtte te Lindert, Piet Brink, Marleen 
Vermoen, Derk Langeveld  

Afwezig met afmelding: Ton van den Bosch, Sandra van  Loo, Jolanda, Nick van Twist, Johan 
Teunisse, Lincy van Twist, Desiree Quaak, Mieke Kruisbergen, 
Natascha Behm, Richard de Beer. 

Notulist:   Derk Langeveld 

 

VERSLAG 

 

1. Opening 

Voorzitter Jaco opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. 

2. & 3. Mededelingen & ingekomen stukken 

Recent is er een nieuwe website gemaakt door Ton van den Bosch. De site is nu ook gekoppeld met 
Facebook.  

Er is een nieuwe trainer voor de jeugd en senioren gecontracteerd: Rick Seinen. Hiermee hebben wij 
een ervaren opvolger voor Bram gevonden. Hij geeft training sinds 1990 en is assistent trainer van 
het eredivisieteam van Barendrecht geweest.  
 
Volgend jaar zal zeer waarschijnlijk het beheer van de sporthal worden overgedragen van de 
Sportstichting naar Bres Accomodaties. Dit is een  organisatie gelieerd aan de gemeente. Mogelijk 
heeft dit gevolgen voor de zaalhuur, omdat de tarieven van de andere Bres Accomodaties lager zijn 
dan de huidige huur tarieven. Wanneer meer informatie bekend is dan zal het bestuur de gevolgen 
nader uitwerken. 
 
4. Notulen vorige ledenvergadering 

De notulen van de vorige ledenvergadering van 18 september 2018 zijn op hoofdlijnen 
doorgesproken en de ledenvergadering heeft deze goedgekeurd. Volgende opmerkingen 

Jaco merkt op dat mogelijk het Activiteitenplan niet is rondgestuurd en dit zal alsnog worden gedaan. 
Er wordt aangegeven om dit op de site te zetten en een mail te sturen met een link naar de site.  

Marga komt terug op de rondvraag van vorige vergadering met betrekking tot de assistentie bij de 
jeugd. Er is hulp, maar de begeleiding is kwetsbaar en de trainer kan ook hulp gebruiken. Het aantal 
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jeugdleden stijgt waardoor het prettig is al er meer begeleiding en achtervang is. Afgelopen jaar is dit 
opgepakt door hulp van Laurens en Jody. Zij assisteren bij de trainer, maar wanneer Marga 
uitwedstrijden van de jeugd of eigen wedstrijden heeft, dan zou extra aanwezigheid van 
leden/ouders op prijs worden gesteld.   

5. Jaarverslag 2017/2018 

Marleen leest het door Jaco opgestelde verslag van de belangrijkste gebeurtenissen van de 
vereniging van afgelopen jaar voor. Zie bijlage. 

 

6. Jaarrekening  2017-2018 

De jaarrekening, balans en exploitatierekening,  van afgelopen seizoen 2017-2018 (31/8/2017 – 
31/8/2018) wordt doorgenomen.  Het resultaat is 41,75 positief. Op verschillende onderdelen zijn er 
afwijkingen tussen de begroting en realisatie merkt Piet op. 

Bij de volgende punten wordt stilgestaan.  

De hogere contributie is het gevolg van meer jeugdleden.  

De huur van de sporthal is hoger dan begroot. Dit is het gevolg van het besluit in de vorige 
ledenvergadering om de zaal voor de jeugd van 2/3 naar een hele hal te gaan. Aan de andere  kant 
werd dit deels gecompenseerd door de hogere contributie van de jeugd.  

De trainingskosten zijn daarnaast 10% lager. Jaco ligt toe dat de training eerder is gestopt onder 
andere om de financiële resultaten positief af te sluiten. 

Martin Hage heeft een vraag over de algemene reserve. Vanuit het verleden is er een reserve 
aangehouden ter grootte van ongeveer een jaarhuur. Hij stelt de vraag wat gedaan wordt met de 
reserve als de huur lager wordt als gevolg van een overgang naar Bres.  En geeft als voorbeeld een 
ledenwervingsactie of leden binnenhouden door een lagere contributie of iets dergelijks. Piet Brink: 
het kan toch niet dat het nog niet bekend wat er gebeurt als het per 1 januari 2019. De vraag is 
gesteld bij de sportstichting, maar er is nog geen reactie geweest geeft Jaco aan. Afgesproken is 
zodra bekend wat de consequenties zijn dat het bestuur met een plan komt. 

7. Bevindingen Kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Marleen Vermoen en Martin Hage, heeft op 9 oktober 2018 de 
boeken over het seizoen 2017/2018 gecontroleerd. Er is een verslag opgesteld. Zij hebben geen 
onregelmatigheden geconstateerd en verzoeken aan de ledenvergadering om decharge t e verlenen 
aan het bestuur. De ledenvergadering stemt hiermee in. De kascommissie voor volgend jaar wordt 
samengesteld en Nick van Twist en Piet Brink hebben zich aangemeld.  

8. Begroting 

De begroting voor het seizoen 2018-2019 wordt doorgenomen. De ledenvergadering heeft 
opmerkingen over de volgende punten: subsidie, bondscontributie, en shuttles, omdat de bedragen 
afwijkend zijn van de realisatie van afgelopen jaar.  



 

De subsidie is een vast bedrag en voor enkele jaren vastgesteld. Het subsidiebedrag zou dan moeten 
worden aangepast naar EUR 1.900,- i.p.v. EUR 2.000,- 

De bondscontributie is fors hoger dan afgelopen jaar. Tenzij de bond forse verhogingen heeft 
doorgevoerd zou het bedrag aan af te dragen bondscontributies moeten worden bijgesteld naar het 
bedrag van afgelopen jaar. Er wordt voorgesteld o m dit aan te passen naar EUR 650,- i.p.v. EUR 
1.000, - 

Het verzoek is om het shuttle gebruik aan te passen naar het gebruik van afgelopen jaar. De shuttles 
gaan van EUR 350,- naar EUR 600,-. 

Piet zou graag een toelichting op de hogere begrote vergader/administratie/automatiseringskosten 
willen hebben.  Tijdens de vergadering kon deze verklaring niet worden gegeven, maar hierin zijn de 
bouwkosten van de nieuwe site meegenomen. 

De ledenvergadering heeft besloten dat de begroting wordt goedgekeurd met bovenstaande 
aanpassingen. 

Jaco schets aansluitend een beeld van de dalende ledenaantallen in de afgelopen jaren. Het huidige 
leden aantal is 28 jeugd en 46 senioren. Ditzelfde beeld is ook te zien bij andere badmintonverenigen 
en andere sportverenigingen.  Jaco stelt de vraag wanneer het kritische punt wordt bereikt wanneer 
het nog leuk blijft dat er nog voldoende gespeeld kan worden. Er is met andere verenigingen 
overlegd om gecombineerd te spelen op elkaars speelavonden, gezamenlijk te trainen, wedstrijd 
teams te maken, maar tot op heden is hier nog geen animo bij de andere verenigingen voor.  

9. Verkiezing bestuursleden 

De ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van Ton van den Bosch als nieuwe 
penningmeester. Marga de Beer is herkiesbaar als voorzitter jeugd en Derk Langeveld als secretaris. 
Beiden worden voor 2 jaar benoemd in plaats van 3 jaar om niet 3 bestuursleden tegelijkertijd 
dezelfde eindtermijn te laten hebben. 

10. Rondvraag 

Marleen: tot wanneer wordt gehuurd tot 10 uur. Op de site staan de tijden. 2/3 vanaf half 10. 
Bijhuren kan  als op tijd wordt gemeld.  

Piet: het toernooi niet doorgegaan. Is er overleg met de Hoeksche Waardse clubs zodat verenigingen 
niet op dezelfde data een toernooi hebben. Jaco: in de afstemming met toernooien wordt dit 
gedaan. Mogelijk dat het pinksterweekend de reden is geweest dat de animo dit jaar minder was. 

Er wordt een vraag gesteld over de oude palen van 7 en 8 waar zijn deze gebleven. De palen zijn van 
de vereniging. Jaco vraagt dit na bij de beheerder/sportstichting. Deze palen werden namelijk nog 
gebruikt voor een buiten toernooi 

Michiel: er zijn shuttles die tussen plastic en veer in zitten. Is dit een optie. Jaco: het scheelt qua prijs 
niet veel met veer, maar kwaliteit is niet gelijk aan plastic. Het gaat om de Victor shuttle. Arno vraagt 
na wat dit exact kost. Eventueel kan een proef koker worden besteld om te proberen. 



De samenwerking met andere clubs. Ik heb al gehoord dat er weinig animo voor is, maar is meer over 
bekend. Jaco: nog niet, maar voor jeugd is de vraag wel gesteld om een competitie jeugdteam samen 
te stellen vanuit verschillende verenigingen, maar daarna blijft het toch stil. Samenwerking met 
andere clubs blijft actueel naar de toekomst. 

11. Sluiting  

Jaco sluit de vergadering om 21.30 uur en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. 


