
 

 www.BCNiton.nl - 1 - 

 
     

 
Opmaak verslag 2 maart 2016 
 
 

Onderwerp Bestuursvergadering 
Vergaderdatum 

Aanwezig 
               Afwezig 

23 februari 2016 
Jaco, Marga, Peter en Derk 
Nick 

 
 
 

  
  

Verslag 
 
 
1  Opening  
 Jaco opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 
 
 
2 Notulen vorige vergadering 

Op de notulen van de ledenvergadering waren geen op- en of aanmerkingen. 
Notulen van de vorige bestuursvergadering niet besproken. 

 
3  Ingekomen stukken  

-   
 
4  Mededelingen 

- restant shirts levering in april. Door Jaco is bedongen dat de opdruk 
gratis wordt vanwege de lange levertijd 

- recente blessures en opzeggingen besproken. Afgestemd dat 
wanneer leden geblesseerd zijn en opzeggen dat de 
blessurecontributie dan ineens voor de rest van het seizoen wordt 
geïncasseerd.  

- Op 21 mei wordt weer ons Hoeksche Waards toernooi georganiseerd. 
De naamsponsor is Linckx en daarnaast zijn er nog 4 sponsors. Het 
inschrijfformulier voor de wedstrijden wordt binnenkort gemaild. 

- Jaco is nog in gesprek met andere verenigingen over samenwerking 
 
5  Jeugd 

- na overleg is besloten dat jeugdleden van andere clubs bij ons lid 
mogen worden om competitie te spelen en alleen bondscontributie aan 
ons hoeven te betalen. De reden hiervan is om een team op te kunnen 
stellen met spelers van een gelijk speelniveau. De spoeling bij onze 
club is beperkt. 

- In verband met het teruglopend aantal jeugdleden zullen Marga en 
Bram in mei/juni langs de scholen gaan om badminton weer onder de 
aandacht te brengen. 

- de jeugdbegeleiding op de donderdagavond loopt en wordt gedragen 
door enkelen. In mei/juni wordt verwacht dat er vervanging nodig is. 
Jaco heeft aangegeven dat hij een mail zal sturen aan seniorenleden 
en ouders om in die maanden te helpen. 

 

Badmintonclub ‘NITON’ ’s-Gravendeel 
       Kvk nr.: 40321128           IBAN:  NL37RABO0323004733 



 

 www.BCNiton.nl - 2 - 

- Marga organiseert nog een slotavond aan het eind van het seizoen. 
 
6 Technische commissie 

- De bondscompetitie is weer afgelopen. Team 2 is kampioen in de 3e 
klasse en team 1 is 2e geworden in de hoofdklasse. 

- Team 2 gaat op 12 maart aan de Zuidhollandse kampioenschappen in 
Alpen ad Rijn deelnemen. 

- de dames- en herencompetitie is begin februari weer gestart. Er is 
geen overlap in de speelavonden tussen beide teams. 

- clubkampioenschappen zullen net als vorig jaar weer op donderdag 
gespeeld worden. Data moeten nog worden bepaald. 

- Veren shuttles: verzoek om het gebruik bij te houden en te 
inventariseren wat er op dit moment nog aanwezig is. 40 kokers 
worden door de club betaald. Het overige gebruik door de spelers 
worden betaald. Tot op heden is dat via een vrijwillige bijdrage 
gegaan. 

 
7  Financiën 

- niet besproken ivm afwezigheid van Nick 
- gesproken over eventueel een format op te stellen op welke punten de 

kascontrole commissie zou moeten controleren 
 
8. Diversen 
 - met betrekking tot de ledenlijst: 

• adressen check van de ledenlijst doen, omdat er waarschijnlijk een 
aantal verhuizingen door de leden zelf niet zijn doorgegeven. 
Afgesproken op dit moment geen verdere actie te ondernemen. 

• Emailadres van de leden bij de bond checken met de eigen ledenlijst. 
Sinds kort wordt de bondspas rechtstreeks aan de leden gemaild. 

• Het verzoek is om de ledenlijst via een ‘Niton-dropbox’ beschikbaar te 
maken. 

-  De werkgroep ‘zaalhuur’ (Martin Hage, Martin van Iperen en Piet 
Brink) komen met een voorstel om de zaal effectief te gebruiken. Voor 
juni komen ze met een plan om het daarna te bespreken in het bestuur. 

 
9.  Rondvraag 
 - Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. 
 
 
 
10. Sluiting 
 - Jaco sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn aanwezigheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 www.BCNiton.nl - 3 - 

ACTIEPUNTEN 
 

START ACTIEPUNTEN NAAM EINDDATUM 

1-1-15 4 Aanschaf jubileum cadeaus Bestuur  

1-1-15 5 Pasfoto’s ophangbord John  

1-1-15 6 Extern onderzoek naar netten / palen baan 7+8 Bestuur  

1-1-15 7 Aanpassen (inschrijf)formulieren    John nieuw seizoen 

1-1-15 Reservering jubileum 2015 Bestuur  

1-1-15 Sponsoring (Shirt) Bestuur  

1-1-15 Gesprekken voeren met Puttershoek  Jaco  

1-1-15 Jeugdbegeleiding Bestuur  

23-2-16 Check gebruik en voorraad shuttles Peter/Arno  

23-2-16 Bootafrekening van het feest Bestuur  

23-2-16 Incasso ineens van geblesseerde leden die opzeggen Nick  

23-2-16 Opstarten Dropbox voor ledenlijst Derk  

23-2-16 Aanpassing site BC Niton Marga  

    

    

 AFGEHANDELD   

31-12-15 Opzeggen aansprakelijkheidsverzekeringen Jaco afgehandeld 

31-12-15 Aanmeldingen nieuwe leden / opzegging lidmaatschap Bestuur afgehandeld 

31-12-15 Voorstel incasso tijdvak communiceren leden Nick afgehandeld 

31-12-15 8 Invoeren donateurs/ rustend lid / bijzonder lid Bestuur afgehandeld 

31-12-15 9 Activiteitenplan communiceren leden John afgehandeld 

31-12-15 Instructies ophangbord John Afgehandeld 

31-12-15 Begeleidingsplan voor stagelopers Bestuur afgehandeld 

31-12-15 Week van het Badminton / Openavond Jaco / John afgehandeld 

    

 


