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Opmaak vers 
 
 

Onderwerp Bestuursvergadering 
Vergaderdatum 

Aanwezig 
               Afwezig 

21 maart 2017 
Jaco, Marga, Peter en Derk 
- 

 
 
 

  
  

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

Notulen van de ledenvergadering van vorig jaar doorgenomen. 
 
3  Ingekomen stukken  

-  aanvraag subsisdie van de gemeente 2018-2022. Voor 1 juni 
aanvragen 

- clubkampioenschappen jeugd 
- stroopwafelactie: in nieuwe seizoen/september door Marga. Doel extra 

inkomsten. Bijdrage vd jeugd voor slotavond. 
- barbecue 
- grote clubactie. Besloten geen deelname 
- brainstorm sessie: actieplan in ontwikkeling. 3-H’s: huidige leden, 

huishouding, horizon 
 
4  Mededelingen 

-  
 
5  Jeugd 

- koningsspelen: 21 april. De Schelf vrijdag voor de vakantie. Grasveld bij 
korfbal jaco en marga  

 
  

 
6 Technische commissie 

- competitie en en clubkampioenschap interesse gepeild. 
- komende donderdag bespreken met Bram voor evaluatie en vervolg 

voor volgend seizoen 
 

 
7  Financiën 
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- incasso’s doorgevoerd. Twee zijn er gestorneerd. Deze worden gemaild om zelf over 
te maken. Incasso wordt opgeschoven 

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

-  bbq of slotavond; marga bekijkt dit met Sandra 
-  jaco: toernooi 20 mei voorbereiding gedaan door verengingen te mailen. 

Marga begint met loterij opname 
- jubilea; aart Verkerk en Arie kwakernaat zijn in mei en juni 25 jaar lid. 

Huldiging in deze maand. Pennen zijn al besteld.  
 
 

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 

 4    

1-1-15 5 Pasfoto’s ophangbord Bestuur   

1-1-15 6 Club shirts inventarisatie aantal daarna elders 
bestellen 

Jaco   

 7    

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

Jaco  

    

    

23-2-16 Aanpassing site BC Niton en inschrijfformulier 
 

Marga   

    

30-11-16 Bram vanaf feb alleen nog jeugd trainen en recreantenn Jaco  
30-11-16 Geen coaching van teams op zondag Jaco  

30-11-16 Zaalhuur vanaf 1 jan om 22 uur 2/3 (1/3 minder) Jaco  

30-11-16 Contributieverhoging sr 3,- en jeugd 1,50  6-12-16 

30-11-16 Shuttle bijdrage 12*EUR 10 voor dit seizoen. 
Peter doet navraag bij Arno wat het gebruik is geweest 

peter  

21-3-2017 Flyeren in nieuwbouw wijk voor werving nieuwe leden 
Als actie voor open avond. Ongeveer 17 september  
 
Leuk gebadmintond op de camping. Nu tijd voor het 
echt  
Kom gezellig langs voor de open avond. 
Kom met de kaart en kom 4x gratis spelen 
 

Peter navraag bij 
bekende drukker 

 

21-3-2017 Waarderingssubsidie aanvragen   

    

 AFGEHANDELD   

20-4-16 Vrijwillige shuttle bijdrage, competitie leden mailen Jaco 1-8-16 

23-2-16 Bootafrekening van het feest Bestuur/commissie 20-11-16 

23-2-16 Incasso ineens van geblesseerde leden die opzeggen Nick 1-8-16 

1-1-15 8 Extern onderzoek naar netten / palen baan 7+8 Bestuur 1-10-16 

1-1-15 9 Aanschaf jubileum cadeaus, nw jubileum. Komende 
3 jaar zijn er 4 25-jarige en 4 40-jarige jubilea 

Bestuur 1-8-16 

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

Nick 1-8-16 

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

bestuur 1-8-16 

20-4-16 Trainingsschema nieuwe seizoen aanpassen Peter 1-8-16 

22-6-2016 Papieren inschrijfformulier opstellen + printen. In aug 
gereed hebben, aan Marga mailen/printen 

Derk 1-8-16 

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 
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31-12-15 10 Invoeren donateurs/ rustend lid / bijzonder lid Bestuur afgehandeld 

31-12-15 11 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 

 


