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Onderwerp Bestuursvergadering 
Vergaderdatum 

Aanwezig 
               Afwezig 

20 april 2018 
- 
- 

 
 
 

  
  

Agenda & verslag 
 
 
1  Opening  
 
   
2 Notulen vorige vergadering 

 
- rabobank actie. 115,60 euro bijdrage ontvangen  
- opzeggingen besproken. Martin van Iperen, jannick, marieke 
- jumbo 149,75 nog niet ontvangen? Jaco contact met Ardi! 
- stroopwafeltijd in najaar? In herfstvakantie te laten bezorgen  
-jeugdshirts uitgeleverd. Senioren voor nieuwe competitie een nieuw shirt op 
eigen kosten. Iederen moet kunnen bestellen. 

• Clubshirts –bestellijst binnen. Jeugd kan intekenen en een short met logo 
kopen.   

• Marga en Peter: verzoek om ledenlijst te ontvangen. Marga wiljeugdleden 
apart vermeld hebben. 

• Terugkoppeling sportstichting. Dagelijks Beheer van sporthal gaat naar 
BRES.  

• Beleidsplan en notulen ALV nog doorsturen in gezamenlijke mail. 
• Jeugdleden. Marga wil clubkampioenschappen met jeugd in de komende 

maanden tot zomer. Sandra, Wil en Richard helpt  
• trainingstijd  van recreant spelers naar jeugd zodat jeugd elke week traint. 

Recreanten trainen mee met de districtsspelers. Bram heeft 2 groepen jeugd. 
Het loopt lekker. Vanaf 21 uur is kort, maar belangrijk om mee te draaien bij 
de andere partijen. 

• Eind van het seizoen was te rustig waardoor de aanwezige leden ook eerder 
afhaken. Idee om een ‘team toernooi’ te maken met een captain die zijn team 
samenstelt en onderling wedstrijden te laten spelen. Verschillende soorten 
toernooien. Per week. De winnaar met de meeste  punten is clubkampioen? 
Peter maak opzet. Kenbaar maken welke weken  

• brainstorm sessie: actieplan in ontwikkeling. 3-H’s: huidige leden, 
huishouding, horizon. Hier is het beleidsplan uit voorgekomen. Wat nog open 
staat is dat Jaco samen met Corina om met andere verenigingen langs gaan 
voor middenlange termijn. Voor korte termijn bondscompetitie voor jeugd 
aangeboden bij andere verengingen. VTO heeft interesse geuit. Het loopt  
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• Emailadres van de leden bij de bond checken met de eigen ledenlijst. 
Binnenkort wordt de bondspas rechtstreeks aan de leden gemaild. Ook 
huisadressen checken bij leden. 

• Leden en incassobestanden samenvoegen. Bijhouden wanneer en wat leden 
hebben betaald. Ton. 

 
 
3  Ingekomen stukken / agendapunten 

  
Website. Complimenten voor opzet van nieuwe site voor Ton. Adverteerders 

er zijn geen vast adverteerders, maar wel zaken die periodiek 
sponsoren. Ton voorstel om afspraak /contract met sponsor af te 
spreken. Stroomlijnen sponsor.  
Ton: nieuws op facebook en mail ook aanleveren voor de site. Jaco 
kan niet op de site dat  facebook berichten zichtbaar op de site 
worden. JPG plaatjes kan het beste worden gebruikt. PDF lastiger.   
 

Vergadering sporthal en plannen: al teruggekoppeld 
Financieel: inmiddels ervaring met incasseren. Betaling van sportfonds is 

goed gegaan. Iedereen heeft betaald. Wel enkele moeten aanspreken 
om te betalen nadat er gestorneerd is. 

 - incasso maart-mei. Incasso naar voren halen om aan begin vd 
periode Batch klaarmaken om begin mei te incasseren. In juli volgende 
en daarna in september. In begin seizoen een mail. Wanneer gaan we 
incasseren, wanneer ALV etc 1e van 2e maand van het kwartaal. 1 okt, 
1 jan, 1 april en 1 juli. 8 dagen van te voren batch aanmaken. 

 
Veiligheid mailtjes e.d.niet in bcc  
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / Privacy wetgeving. 

ALV aftikken welk 
 
Op inschrijfformulier en voor bestaande leden formulier opstellen ter 

ondertekening. In AlV dit aan de orde laten komen.  
Derk werkt de onderdelen uit. 
 
Toernooi: … meiuitnodigingen verstuurd. 8-10 deelnemers. 5 mei pas 

aangegeven aan sporthal of het doorgaat. Inschrijvingen nog beperkt. 
Of het doorgaat hangt af van aantal inschrijvingen en inschrijvingen 
per klasse om een poule te kunnen vullen. 

 
Huur nieuwe seizoen. Jaco maakt aanzet zoals afgelopen jaar.  
Training. We hebben geen trainer meer. Er staat een vacature uit. Met name 

voor de jeugd is dit wel nodig. Uitnodiging aan andere verenigingen 
om gezamenlijk te trainen, maar geen reactie retour. Er is een ouder 
van een jeugdlid wat mogelijk training zou kunnen geven. 

 
4  Mededelingen 

-  
 
5  Jeugd 
 Blessures bij jeugd. Niet incasseren. Senioren verlaagde bijdrage, maar jeugd 
niet incassseren,  omdat er  een opzegtermijn van 3 maanden is en jeugd snel kan 
opzeggen. 
 
6 Technische commissie 
- Er zijn 2 teams opgegeven. De competitie is anders opgesteld. De divisies zijn 
doorgenummerd. We komen uit in 5 (hoofd en 1e klasse) en 6 divisie (2e en 3e klasse). 
We mogen van maandag tm zondag spelen. De badmintonbond regelt het ipv de 
regio’s.  
- dames competitie loopt. Ze staan nu bovenaan, maar tegen de directe concurrenten 
moeten ze nog tegen spelen. 
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Shuttles: 25 kokers besteld. Afspraak was maximaal 40 door vereniging te kopen. Nu 
hadden we 25 besteld en hier wordt zowel mix comp en dames comp mee gespeeld 
en er is nog over. Ook spelers zijn tevreden over de shuttles. 
- Arno vragen naar kunststof shuttles. 
- Michiel nog interesse in district comp. Nagaan, opgeven max 
 
7  Financiën 

-  
 
8. Diversen 

-  
 

 
9.  Rondvraag 
 - marga: team 2 laatste wedstrijd. Mogelijk kampioen worden. Bloemetje 
thuis 
Bbq avond/ hapjes avond. Laatste donderdag 28 juni. Marga vraagt wat ze willen. En 
daarna  
 
 
 
10. Sluiting 
 - om 22.25 
 
Einde seizoen . Volgende vergadering voor begroting en zaalhuur. 
 
 
 


