
 
 

 

BC Delft – Algemene Ledenvergadering 
5 november 2019, kantine BC Delft 
 
Aanwezig: Wouter van der Wal (voorzitter), Paul van der Knaap (secretaris), Dave Muller 

(penningmeester), William Oldenburg (bestuurslid), Thijs Bril (bestuurslid), Agnes Bekenes, Marieke 

Bekenes, Ineke Lotgering, Jeroen Lotgering, Nico van Horssen,  Linda Teunter (met volmacht t.a.v. 

stemmen van Dave de Jonge), Dago Hoyer, Anko Hoogendijk 

Afgemeld: Sten van Ooik, Susanne Bakker, Nico Smakman, Marscha Flem, Sabine van der Putte, Linda 
Rindertsma, Angela Kuijper, Geert Kruiskamp, Ronny Knoester 
 
Agenda: 
 
1.  Opening en welkom 
Wouter is iets later. Paul opent de vergadering om 20:13 – welkom en dank voor jullie komst! 
 
2. ALV Notulen 21-05-2019 
Ineke vraag wat de stand van zaken is ten aanzien van de douches. Er is over en weer gemaild met de 
scholen. Gebreken zijn vanuit de school zijn gecommuniceerd richting de bouwmaatschappij 
(Slokker). Echter de school is geen partij. Tot september heeft deze situatie geduurd. De gemeente 
heeft een brief verstuurd aan de bouwer waarin de gemeente de bouwer heeft gesommeerd de 
bouwer actie te ondernemen voor 01-01-2020.  
 
3. Ingelaste instuurde vraag: Vraag BC Delft Officieel - Whats-app groep 
Zie onderaan dit verslag 
 
4. Jaarverslagen 
Bestuur/secretariaat 
Er wordt een toelichting gegeven op het jaarverslag van het bestuur/secretariaat. Bereikte doelen 
zijn o.a. de trainersovereenkomsten (dank aan de TC), bijhouden van presentielijsten, het op peil 
houden van de leden en de vrijwilligers. Verder wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van beleid om 
invulling te geven aan integriteit en (on)gewenst gedrag. Eén van de aandachtspunten is het 
verankeren van integriteit  in beleid en het uitdragen hiervan. Het aanvragen van VOG voor 
(assistent)-trainers en bestuur en het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor de vereniging 
maakt hier onderdeel van uit.  
Technische commissie (TC) 
Door het houden van trainersbijeenkomsten wordt getracht een Rode draad te krijgen in de 
trainingen door het jaar heen. Er is tevens regulier trainersoverleg, echter wordt er niet echt 
aandacht gegeven aan de rode draad. Opgemerkt wordt dat er behoefte kan zijn om meer 
coördinatie door het aanstellen van een trainingscoördinator. De noodzaak voor het aanstellen 
hiervan wordt besproken tijdens de Bestuursvergaderingen en de TC vergaderingen.  
In januari / februari een trainersevaluatie op komst.  
De zaken ten aanzien van registratie en sfeerproevers en dergelijke is verbeterd. Na 3 x sfeerproevers 
worden deze personen doorgezet aan de secretaris, zodat deze ze kan benaderen om in te schrijven 
(indien dit nog niet gebeurd is) 
Jeugdcommissie (JC) 



 
 

 

Er wordt een toelichting gegeven op het jaarverslag door de JC. Er is wel vraag naar hulpouders. Deze 
worden niet zo gemakkelijk bereikt omdat de ouders niet altijd goed bereikbaar zijn vanwege het feit 
dat veel ouders niet aanwezig zijn bij de jeugdtrainingen. 
Toernooicommissie 
Er wordt een toelichting gegeven op het jaarverslag door Wouter. Opvolging van organisatie blijft 
een aandachtspunt, vanwege het mogelijk verlaten van de toernooicommissie door een aantal leden. 
Lustrum 
Er wordt een toelichting gegeven door Wouter over het Lustrumfeest op 22 juni 2019.  
Barcommissie 
Er wordt een toelichting gegeven door Wouter over het jaarverslag van de Barcommissie. Er zijn een 
aantal successen behaald. Aanstaand jaar zal er op 8 december weer een activiteit georganiseerd 
worden: dobbelen en cadeautjes; 
Financieel verslag 
Dave geeft een toelichting op de cijfers van dit jaar. Het is een behoorlijke klus geweest om de cijfers 
op tijd af te krijgen. De financiële situatie is gezond. Mede door de sponsoring, het toernooi en de 
basomzet is er een behoorlijke groei aan vermogen. Deze zal, indien er een zinnige besteding 
gevonden is aangesproken kunnen worden om een bescheiden investering te doen., zoals 
bijvoorbeeld dimmers voor de lampen, of pionnen voor de markering van banen tijdens trainingen. 
Aan verlaging van de contributie wordt niet gedacht, omdat er voor financiële tegenvallers 
voldoende buffer moet blijven. Er is decharge verleend door de kascommissie. (Melvin en Marsha). 
Dank hiervoor. 
Anko wordt gevraagd zitting te nemen in de kascommissie zodat hij voor volgend jaar betrokken 
wordt bij de kascontrole. 
 
5. Zaken lopend seizoen 
Ideeën voor investeringen 
Er wordt besproken dat we gaan inventariseren wat de mogelijkheden zijn t.a.v. de besteding van de 
financiële middelen voor bijvoorbeeld dimmers voor de lampen en pionnen voor de markering van 
banen tijdens trainingen. Investeringen in het gebouw (verbouwingen en dergelijke) dienen via de 
zaalmanager geregeld te worden. 
Zomerbadminton 
Het vrij spelen in de zomer wordt erg gewaardeerd 
 
6. Rondvraag 
Anko:  
Zijn er grote of onverwachte inkomsten die de groei verklaren? 
De groei wordt mede veroorzaakt door de sponsoring, toernooi-inkomsten en baromzet 
Dago:  
Wordt er nog gezocht naar een extra vrije speelavond? Hier is met name voor recreanten vraag naar. 
Geconstateerd wordt dat er relatief veel verloop is bij recreanten, aangezien deze meer willen 
vrijspelen en niet per se willen trainen. Woensdag is er een vrije speelbaan. Met Sweti-day zou wat 
meer uitwisseling kunnen vinden, zodat er mogelijk op hun speelavonden op die locatie 
gebadmintond kan worden.  
Wordt er deze zomer weer zomerbadminton aangeboden? 
Deze zomer is er weer zomerbadminton. Afgelopen zomer met een goede opkomst en is met name 
bedoeld voor eigen leden. Hiervoor wordt dan ook niet geadverteerd. We zouden hiervoor wel voor 



 
 

 

kunnen adverteren en/of werven voor nieuwe leden, dit kan de consequentie hebben dat er een 
afhangboord zou moeten worden gemaakt.  
In aansluiting op het beleid t.a.v. VOG is het wellicht verstandig om ook afspraken of beleid te 
hebben voor verantwoord alcoholschenken bij de bar (certificaat IVA)? 
Hier zijn geen duidelijke regels voor die bij ons bekend zijn. Voorgesteld wordt om deze ook te 
bekijken en indien nodig te implementeren in het beleid. 
Linda:  
Complimenten aan de nieuwe bestuursleden. Sinterklaaspoppen en Grote Club-actie! Draaiboek 
maken voor acties en dergelijke. 
Paul: 
Afgelopen jaar is er helaas geen jeugdkamp geweest mede veroorzaakt door tekort aan leiding en 
late berichtgeving. Het zou het leuk als dit jaar het kamp wel door kan gaan? 
Dit jaar wordt actiever gezocht naar een leuke invulling hiervan. O.a. Tatum is erg enthousiast. Een 
alternatief is om een dagje uit te gaan met de jeugd. 
 
7. Ingelast agendapunt: Nico van Horssen Erelid BC Delft 
Bij het Lustrumfeest is Nico voorgedragen als Erelid om hem te danken voor zijn jarenlange bijdrage 
aan de vereniging. Tijdens de ALV is unaniem vóór gestemd om Nico van Horssen te benoemen als 
erelid bij BC Delft. Nico wordt bedankt voor zijn bijdrage in het verleden. 
Nico geeft een oratie over de zaken die in het verleden zijn gebeurd en bedankt de mensen die hem 
afgelopen jaren hebben geholpen en met wie hij heeft samengewerkt. Nico doet de mooie uitspraak: 
“De BTW prijzen zijn gestegen, maar de prijzen in de kantine niet en dit zal zo lang zo blijven als ik 
hier barman ben!” 
 
8. Sluiting 
Wouter sluit de vergadering om 21:50. 
Iedereen bedankt voor hun komst en inbreng, tijd voor een drankje! 
 


