
 

 www.BCNiton.nl - 1 - 

 
     

 
Opmaak verslag 27 april 2016 
 
 

Onderwerp Bestuursvergadering 
Vergaderdatum 

Aanwezig 
               Afwezig 

20 april 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  

Notulen van de vorige bestuursvergadering niet besproken. Actiepunten 
geupdate 

 
3  Ingekomen stukken  

-  Badmintonbond: team 1: promotie naar de 4e divisie. Communicatie 
naar de spelers en leden heeft al plaatsgevonden 

- Werkgroep zaalhuur: uitkomst enquête en aanbevelingen 
- Sportstichting: Andre de Zeeuw neemt afscheid van de sportstichting. 

Ria Heijden neemt zijn plaats over in het bestuur. 
 
4  Mededelingen 

- restant shirts worden niet in april geleverd, maar het wordt het nieuwe 
seizoen.  

- de  5 opzeggingen van dit jaar besproken. Het zijn er meer dan 
gemiddeld. De redenen zijn divers. Een aantal langlopende blessures, 
andere interesses en een opmerking over de indeling vd speelavond. 

  
 
5  Jeugd 

- In verband met het teruglopend aantal jeugdleden zullen Marga en 
Bram langs de scholen gaan om badminton weer onder de aandacht te 
brengen. Proberen alle groepen te laten spelen 19 mei tijdens gymles. 
Kinderen krijgen een strippenkaart voor 2 keer spelen op 16 en 23 juni.  

- Marga is 2 en 9 juni weg. Vervanging voor Marga nodig. 9 juni 
avondvierdaagse. Geen jeugdbadminton. 2 juni vervangt Peter Marga 

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

- Het verbruik van de verenshuttles is dit jaar groter dan gebruikelijk. 
Een van de redenen is dat er dit jaar ook dames- en herencompetitie 
wordt gespeeld. Door de TC is geïnventariseerd dat er nog 16 kokers 
verenshuttles zijn. Er wordt aan de competitie spelers een vrijwillige 
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bijdrage gevraagd. volgend jaar wordt training/competitiebijdrage 
aangepast. Trainingsbijdrage voor 2e groep wordt 5 euro verhoogd.  

- toernooicommissie komt binnenkort bij elkaar om dit verder af te 
stemmen. 

- Dit jaar geen clubkampioenschappen voor senioren. Te weinig 
mogelijkheid om te spelen ivm dames en heren competitie 

- Jeugd clubkampioenschappen in mei 
- eind mei moet het aantal teams voor de districtcompetitie worden 

opgegeven. 
 

 
7  Financiën 

- niet besproken ivm afwezigheid van Nick 
 

 
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. Lijst 
wordt geprint en op donderdag neergelegd 

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

-  De werkgroep ‘zaalhuur’ (Martin Hage, Martin van Iperen en Piet 
Brink) komen met een voorstel om de zaal effectief te gebruiken en de 
donderdagspeelavond interessant te houden. Naar aanleiding van de 
aanbevelingen van de werkgroep zijn de volgende punten besproken: 
• Training op andere doordeweeksedag onderzoeken. Dit zou alleen 

elders kunnen. Afgesproken is om te onderzoeken of deze 
interesse ook bij de verenigingen  Strijen, Quo Vadis, Puttershoek 
is. 

• Sterktes meer rouleren met vrijspelen, trainingsgroepen kleiner 
maken (max 2 banen), aanvangstijd training laten rouleren  en de 
jeugd bij de training betrekken. Afgesproken om dit in het nieuwe 
seizoen toe te passen. 

• HW- en districtcompetitie gezamenlijk op vrijdag laten spelen. 
Onderzoeken of er animo bij de leden is voor deze dag 
 
 

9.  Rondvraag 
 - geen bijzonderheden 
 
 
 
10. Sluiting 
 - Jaco sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn aanwezigheid. 
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ACTIEPUNTEN 
 

START ACTIEPUNTEN NAAM EINDDATUM 

1-1-15 4 Aanschaf jubileum cadeaus, nw jubileum. Komende 
3 jaar zijn er 4 25-jarige en 4 40-jarige jubilea 

Bestuur  

1-1-15 5 Pasfoto’s ophangbord Bestuur   

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

20-4-16 Jeugdbegeleiding , meer mensen nodig voor begl., 
Jaco stuurt een mail aan ouders en senioren 

Jaco  

23-2-16 Bootafrekening van het feest Bestuur/commissie  

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

23-2-16 Aanpassing site BC Niton en inschrijfformulier Marga   

20-4-16 Projectsubsidie schoolbadminton aanvragen Jaco  

20-4-16 Vrijwillige shuttle bijdrage, competitie leden mailen Jaco  

20-4-16 Trainingsbijdrage competitie spelers aanpassen in het 
nieuwe seizoen 

Nick  

20-4-16 Terugkoppeling aan werkgroep Zaalhuur en peilen 
animo voor de plannen 

bestuur  

20-4-16 Trainingsschema nieuwe seizoen aanpassen Peter  

    

    

    

    

 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 7 Invoeren donateurs/ rustend lid / bijzonder lid Bestuur afgehandeld 

31-12-15 8 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 

20-4-16 Reservering jubileum 2015 Bestuur Afgehandeld 

20-4-16 Sponsoring (Shirt) Bestuur Afgehandeld 

 


