
Verslag Algemene Leden Vergadering BC Delft van 29 juni 2015

Aanwezig: Jeroen Rindertsma (voorzitter), Melvin Muljadi (penningmeester), Marsha Flem
(secretaris, notulist), Susanne Bakker (algemeen bestuurslid), Laura Kouwenhoven (voorzitter
Jeugdcommissie), Agnes Bekenes, Marieke Bekenes, Linda Teunter (volmacht Dave de Jonge), Joran
den Boef, Michel da Silva, Aad Kester, Dago Hoyer, Ineke Lotgering, Arthur Post, William Oldenburg,
Astrid van Gemeren, Linda Rindertsma, Rick Hage, Iris Nijboer, Wouter van der Wal, Nico van
Horssen en Sabine van den Bergh.

Afmeldingen: Laura Elprama, Suzan Verlaan, Sharon van Geffen, Ronny Knoester, Lucinda Visser,
Pieter en Nicole Delleman, ouders van Rens en Mees Dur, Simon Riedinger, Familie van Eeden en
Liesbet Breedveld.

1. Opening en welkom
Jeroen opent de vergadering om 20:10 uur in de kantine van BC Delft. Welkom allemaal.
Agenda:

1. Opening en welkom
2. Bespreking notulen ALV 31 oktober 2014
3. Zaken lopend seizoen
4. Mutaties in bestuur en commissies
5. Speerpunten beleid 2015-2016
6. Financiële stand van zaken 2014-2015
7. Toelichting begroting 2015-2016 en vaststelling
8. Rondvraag
9. Sluiting
10. Drankje

2. Bespreking notulen ALV 31 oktober 2014
De notulen zijn vorige week gemaild naar alle leden en zijn te lezen op het scherm achter ons. Alle
pagina’s worden doorgenomen.

Nico wil graag wat zeggen over de bar. Bij de vorige ALV had hij alleen de dames benoemd die hem
helpen bij de bar, maar hij wil ook graag Wouter nog even noemen in zijn Bar team. Wouter opent de
bar op maandag voor de maandagspelers. Daarbij wil Nico ook aanvullen dat Laura Elprama hem
helpt met extra activiteiten, zoals het Kerstgala, wat een groot succes was en zij gaat hem ook helpen
bij de organisatie van de afsluitende barbecue. En Sabine is weer terug en gaat Nico ook weer
ondersteunen bij de bar.
Verder wil Nico zeggen dat de bardiensten prima zijn verlopen, een aantal keer is het maar
voorgekomen dat er niemand was. Afmeldingen voor de bardienst graag doorgeven aan Nico!

Verder zijn er geen aanvullingen of opmerkingen over de notulen. Het verslag is vastgesteld.

3. Zaken lopend seizoen
 Over de nieuwe sporthal is weinig nieuws te vertellen. DAS en Phoenix willen graag blijven en

hebben hierover contact met de gemeente. Zij benoemen BC Delft ook in de plannen om de
Brasserkade te behouden, maar wij hebben geen actieve rol hierin. Voor DAS en Phoenix is de
nieuwe hal een flinke achteruitgang in ruimte. Phoenix krijgt zelfs geen andere optie aangeboden
en DAS gaat van 3 velden naar 2. Voor ons speelt de ruimtekwestie minder. Wij kunnen
waarschijnlijk twee sets banen krijgen, 1 met 12 banen, waarbij de banen niet allemaal
wedstrijdgeschikt zijn, maar waar wel op getraind kan worden en een set met 10 officiële banen.
Daarnaast zien wij ook voordelen aan de nieuwe hal. De nieuwe locatie in de spoorzone kan



nieuwe leden trekken, qua huurprijs blijven we gelijk en we zitten dan in een mooie nieuwe hal.
Nadeel is dat er weinig parkeerruimte is bij de hal. We staan er echter niet negatief over om in de
Brasserskade te blijven.
We hebben onderzocht of er mogelijkheden zijn voor andere ruimtes, maar deze zitten veelal vol
op de avonden die we willen inhuren.

 BC Den Hoorn wordt opgeheven. Het bestuur gaat stoppen en heeft geen opvolging. Jeroen
heeft contact met de voorzitter, we gaan erachteraan om te kijken wat we voor deze leden
kunnen doen. Astrid geeft aan dat ze de penningmeester van BC Den Hoorn kent.

 Op de sheets staat een overzicht van de stand van zaken van lopend seizoen. Jeroen doet verslag
hiervan.

4. Mutaties bestuur en commissies
 Susanne gaat helaas het bestuur verlaten, maar ze blijft nog wel actief binnen BC Delft. We willen

Susanne hartelijk bedanken voor haar goede inzet als algemeen bestuurslid! Susanne heeft al
voor haar eigen vervanging gezorgd: Thijs Bril gaat haar taken als algemeen bestuurslid
overnemen! De vergadering stemt unaniem voor. Welkom Thijs!

 Laura gaat aankomend seizoen het bestuur verlaten, maar ze zal wel actief blijven binnen de
jeugdcommissie. William Oldenburg gaat haar plek in het bestuur geleidelijk overnemen. Laura
en William zullen voorlopig beiden in het bestuur plaatsnemen, totdat Laura ermee gaat
stoppen. Welkom William!

 Sharon heeft aangegeven dat ze stopt bij het bestuur en ook bij de TC. We willen Sharon graag
bedanken voor haar goede inzet als voorzitter TC! Voor de functie voorzitter TC zoeken we nog
vervanging.

 Leonard en Hedser stoppen bij de TC als trainingscoördinatoren. Iris en Rick gaan deze taak vanaf
komend seizoen vervullen. Hedser en Leonard heel erg bedankt voor jullie inzet afgelopen
seizoen! Welkom Iris en Rick in de TC!

5. Speerpunten beleid 2015-2016
Het bestuur heeft een start gemaakt met het opstellen van een beleidsplan voor de komende
seizoenen. Een aantal punten worden benoemd op de sheets. Jeroen geeft een uitleg.
Zo willen we bekijken waarom we maar een beperkte groep recreanten hebben.

We horen ook steeds geluiden dat leden wachten op een factuur en deze na een aantal trainingen
nog niet hebben gekregen. Daarom verplichten we komend seizoen dat alle trainers een
presentielijst gaan bijhouden en dat deze elke maand naar de penningmeester wordt gestuurd.
Hiermee hopen we dat we een goed overzicht kunnen houden van onze leden.

Astrid geeft aan dat zij de opvang van nieuwe leden niet optimaal kan doen, omdat ze niet altijd
aanwezig kan zijn op de trainingen. We zoeken iemand die dit van haar wilt overnemen.

6. Financiële stand van zaken 2014-2015
Melvin heeft een overzicht gemaakt van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen seizoen,
tegenover de begroting van lopend seizoen. Dit overzicht is te zien op de sheets. Hij geeft hier een
uitleg bij.
Opvallend is een verschil in uitgaven aan zaalhuur. Hier zit een verschil van + €1500,- , er is €1000,-
meer uitgegeven aan zaalhuur, doordat er 5x extra zondagen waren ingehuurd, omdat de zaal te vol
werd tijdens de jeugdcompetitie en voorjaarscompetities. Vanaf komend seizoen wordt er aan de
jeugdspelers gevraagd of ze competitie willen spelen. Voorheen werd hier vanuit gegaan en was het
min of meer verplicht. De andere €500,- teveel kan Melvin nog niet verklaren. Misschien is er een
aantal keer langer doorgegaan. Melvin gaat nog verder zoeken om dit verschil te verklaren. Vanaf
komend seizoen wordt dit elke maand goed nagekeken.



7. Toelichting begroting 2015-2016 en vaststelling
Op de sheets is het begrotingsvoorstel voor komend seizoen te zien, Melvin geeft een toelichting.
 Toename jeugdleden: We verwachten opnieuw een toename aan jeugdleden. We gaan bekijken

of we bijvoorbeeld leden van Den Hoorn en jeugdleden van Sweti Day (jeugdafdeling van Sweti
Day stopt) kunnen overnemen.

 Bijzondere acties: deze post wordt opgeschroefd, omdat dit bedrag afgelopen seizoen aanzienlijk
hoger uitviel en we verwachten dat dit komend seizoen nog meer kan worden. Vooral de Grote
Club Actie was afgelopen seizoen een groot succes. Jeugdleden konden een oplopende bonus
verdienen, wanneer zij meerdere loten verkochten. Ook komend seizoen is er een beloning te
verdienen.

 Goedkoper merk veren shuttles: We gaan overstappen op een goedkoper merk veren shuttles.
Het merk wat we dit seizoen gebruikten, is flink in prijs gestegen. Tijdens een vrijspelen avond
zijn meerdere merken getest en er is gekozen om over te stappen op Snowpeak shuttles. Naar
een shuttlebeheerder wordt nog gezocht!

 Budget recreanten: We willen investeren in het vergroten van het aantal recreantenleden. Dit
budget willen we gebruiken voor het maken van flyers en het organiseren van een open dag.

 Jeugdbudget: Het budget voor de jeugd blijft. Dit wordt gebruikt voor het geven van prijsjes en
voor extra activiteiten. We geloven dat dit bijdraagt aan het behoud van onze leden.

 Reservering voor nieuwe sporthal: Wanneer de plannen voor de nieuwe sporthal doorgaan, dan
moeten we nieuwe spullen gaan aanschaffen, zoals palen, netten, enz. Idee is om hier een
sponsor voor te vinden.

De laatste jaren komen we boven de begroting uit qua inkomsten, daarom accepteren wij dat de
begroting niet sluitend is en dat de uitkomst in de rode cijfers is. Dit is het voorstel van het bestuur
wat we in stemming gaan brengen. Uitslag: de aanwezigen stemmen unaniem voor deze begroting.
De begroting is daarmee vastgesteld!

8. Rondvraag
 Nico: De jeugd heeft een nieuwsbrief, kan dat ook voor de gehele vereniging? Een sjabloon voor

een nieuwsbrief voor de senioren staat al klaar. Vanaf komend seizoen willen we hier een start
mee maken. Nieuwsbrief zal ook komen op de vernieuwde website. Linda Rindertsma is bezig
geweest met een vernieuwde website en deze staat klaar om te lanceren, maar de inhoud voor
de site ontbreekt nog. Teksten, stukjes en ideeën kunnen naar Linda worden gemaild.

 Linda: Is er nog iets concreets gebeurd met het MVV-traject? Het bestuur is gestart met het
opstellen van een beleidsplan voor meerdere jaren. Marius van Vlijmen (oud interim-voorzitter)
is ook ooit gestart hiermee. Misschien kunnen we dit nog achterhalen. We hebben van een
aantal verenigingen voorbeelden gekregen van beleidsplannen. Verder is er een
vrijwilligersavond georganiseerd.

 Arthur: Is er tijdens de teamindeling gebruik gemaakt van het nieuw opgestelde protocol en hoe
is dit verlopen? De TC heeft gebruik gemaakt van het protocol en dit is goed bevallen. De
teamindeling is soepel verlopen en is goed op tijd afgerond. Het scheelde wel dat er deze keer
minder lastige beslissingen genomen moesten worden. Alle leden konden een plekje krijgen en
bij de twistpunten zijn de leden die daarmee te maken op tijd gebeld.

 Wouter: Omdat de begroting negatief uitkomt, is het een idee om kritischer te kijken naar de zaal
inhuur. Er zijn in het seizoen momenten dat er minder behoefte is om te trainen of vrij te spelen,
bijvoorbeeld na toernooien en andere momenten dat er juist meer behoefte is om te trainen. Er
zijn al een aantal dagen en avonden inhuur geschrapt. Zondagen in de vakantie, avond na het
Delfttoernooi en twee extra speelavonden in juni. We kunnen nog verder kijken waar we
avonden kunnen schrappen of juist een extra avond trainen kunnen inplannen. Afgelopen mei
kwam het bijvoorbeeld een keer voor dat er drie weken achter elkaar geen training was.



9. Sluiting
We sluiten de vergadering om 21:45 uur. We willen alle aanwezigen zeer bedanken voor de
aanwezigheid en inbreng. En nu tijd voor een…

10. Drankje


