
 

 
Onderwerp:   Algemene ledenvergadering 
Vergaderdatum:  30 oktober 2019 
 
Aanwezig:  Jaco Robbemont, Marga de Beer, Ton vd Bosch, Peter de Zeeuw,  

Derk Langeveld, Arno vd Haak, Piet Brink, Marleen Vermoen 
Afwezig met afmelding: Richard de Beer, Mieke Snijders, Tamara Dries , Sandra van Loo, 

Marieke Smit, Michiel Vree, Claudia Kranendonk, Laurens 
Groenewoud, Kees Jan Ossewaarde en Corina Vermoen. 

 
Notulist:   Derk Langeveld 

 

VERSLAG 

 

1. Opening 

Voorzitter Jaco opent  de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen van harte welkom. 

2. Ingekomen stukken 

geen 

3. Mededelingen  
 

Geen  
 
4. Vaststellen notulen vorige ledenvergadering 

De notulen van de vorige ledenvergadering van 17 oktober 2018 zijn op hoofdlijnen doorgesproken 

en worden door de leden goedgekeurd. De volgende opmerkingen en ontwikkelingen worden 

aangegeven. 

Ondanks eerdere verwachting zijn de gesprekken over een overgang van het beheer van de sporthal 

van de sportstichting naar Bres Accommodaties nog aan de gang. Binnenkort heeft de sportstichting 

weer een vergadering over de beslissing om het in 2020 over te dragen. De effecten hiervan met 

betrekking tot de huur, service en kantine zijn hierdoor nog niet bekend.  

Het activiteitenplan is gepubliceerd op de site. 

Piet vraagt zich af of de site voldoende onder de aandacht komt bij bv bij nieuwe leden. Marga geeft 

aan dat nieuwe leden juist op de site hebben gekeken. Aansluitend wordt besloten om een mail te 
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sturen met een verwijzing naar de site, facebook pagina en de promotieacties zoals sponsorclicks en 

de vriendenloterij.  

Piet merkt op dat het punt van de hoogte en bestemming van de algemene reserve moet worden 

doorgeschoven in verband met de ontwikkelingen van de overdracht naar Bres. De verwachting is 

dat de huur omlaag gaat. Afgesproken is dat het bestuur met een plan komt  voor de algemene 

reserve zodra er ontwikkelingenzijn.  

De contributie bij de Badminton bond gaat veranderen. De competitiedeelname wordt kosteloos 

maar de ledencontributie gaat omhoog. Per saldo zal onze bijdrage omhoog gaan.  

Jaco heeft met Corina met andere verengingen gesproken over gezamenlijk activiteiten te 

ondernemen zoals samen teams samenstellen, samen trainen of iets dergelijks. Ondanks interesse 

zijn er op dit moment geen ontwikkelingen. Het enige wat er gezamenlijk uit is voortgekomen is dat 

er een ledenwervingsactie is opgestart. De initiator en trekker hiervan is Jaco geweest. Dit heeft 

ertoe geleid dat er in de Hoeksche Waard flyers zijn verspreid en advertenties in de lokale bladen 

hebben gestaan. Na een subsidie aanvraag van Jaco heeft de gemeente per saldo al de kosten 

hiervoor vergoed in plaats van het maximum bedrag wat eigenlijk aan dit soort acties wordt 

toegekend. Voor ons heeft dit geleid tot een aanmelding van 3 nieuwe leden. 

De notulen worden goedgekeurd.  

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  2018-2019 

De jaarrekening, balans en exploitatierekening,  van afgelopen seizoen 2018-2019 (31/8/2018 – 

31/8/2019) wordt doorgenomen onder leiding van Ton. 

Er is afgelopen jaar een winst gerealiseerd van EUR 1.100,- als gevolg van lagere kosten en extra 

sponsor inkomsten. Ton heeft ervoor gezorgd dat de sponsoren betalen voor promotie op de site. 

Het voorstel is om de winst toe te delen aan een reserve voor het aankomend  45-jarig jubileum 

(jeugd en senioren) van  volgend jaar. Dit voorstel wordt aangenomen. 

7. Bevindingen Kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Piet en Marleen, heeft op 9 oktober 2018 de boeken over het 

seizoen 2018/2019 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.  

De kascommissie had vragen over de post kosten senioren. Dit zijn kosten geweest voor ledenjubilea, 

fruitmandje, kaarten bij ziekte van leden en geboortecadeaus. 

  



8. Begroting 

De begroting voor het seizoen 2019-2020 wordt doorgenomen en aangenomen.  

9. Verkiezing bestuursleden 

Verkiezing van de voorzitter en voorzitter technische commissie. De huidige voorzitter en voorzitter 

technische commissie zijn herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Jaco 

Robbemont is gekozen  als voorzitter en Peter de Zeeuw als voorzitter technische commissie. Nick 

van Twist en Piet Brink hebben zich aangemeld voor de kascommissie van volgend jaar. 

10. Opzetten jubileumcommissie voor het 45-jarig bestaan (2020) 

Bij het 40 jarig jubileum werkte het goed om een commissie op te zetten die een creatief idee 

konden bedenken en uitvoeren. De vereniging wil hier financieel aan bijdragen. Arno vd Haak en 

Marleen Brink melden zich aan en stellen voor om dit ook nog verder binnen de vereniging kenbaar 

te maken zodat anderen kunnen aanhaken. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Arno of 

Marleen. Marga regelt de activiteiten voor de jeugd.  

11. Rondvraag 

Marleen: Op dit moment zijn er 2 districtsteams. Er zijn een beperkt aantal districtsspelers en door 

blessures, spelers niet altijd kunnen of willen spelen en beperkte aanwas vanuit de jeugd is het een 

idee om Hoeksche Waard te gaan spelen? Jaco geeft aan dat het nu nog te vroeg is om hierop in te 

zetten. Er wordt ingezet op ledenwerving. Conclusie is dat er wel leden komen, maar geen 

competitie spelers komen. Door verschillende leden worden diverse argumenten aangehaald wat 

hiervoor of tegenpleit. Ton geeft aan dat er een plan vanuit het bestuur moet komen waarbij 

verschillende scenario’s worden uitgewerkt. Afgesproken om dit in het bestuur eerst verder te 

bespreken. 

Peter: als de overgang naar Bres er komt en er mochten er geen beheerders meer zijn. Zouden wij 

dan EHBO-ers onder de leden moeten hebben? Afgesproken om hierop terug te komen. 

Piet: wordt er een VOG-verklaring bij vrijwilligers gevraagd? Ton verwijst naar de site voor een 

toelichting. Om de 2 jaar moet er een nieuwe VOG worden  aangevraagd.  

Marga:  wil melden dat dat er 1  senioren Hoeksche Waard team en 4 jeugd Hoeksche Waard teams 

zijn. 

12. Sluiting  

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


