
 

BC Delft 
Ingelaste ALV vergadering dinsdag 15 december 2020 – via Zoom 

 

Aanwezig: Wouter, William, Dave, Paul, Thijs, Agnes, Dago, Agnes, Thijs, Geert, Anko, Linda,  

Matthijs, Martine, Kira 

Afwezig:   - 
 
Welkom 

Wouter opent de ingelaste ALV, betreffende de financiën om 20:07. 
 
De volgende onderwerpen worden besproken tijdens de vergadering:  

- Toelichting Dave 

- Advies kascommissie 
- Vragen 

- Stemming 
- Sluiting 

 

Financiën worden toegelicht door Dave 
Financieel goede start gemaakt waarbij de facturatie deels geautomatiseerd is. Dit was een 
tijdsrovende klus. Wel is hierdoor factureren in de toekomst en het afhandelen van facturen en 
betalingen vereenvoudigd. Hiervoor zijn diverse afspraken gemaakt. 
Dit jaar is het laatste jaar dat we een grote sponsor hebben. 

Kostenposten zijn zaalhuur, shuttles, trainers, bondsbijdragen t.a.v. competities. Kenmerkend is 
dat de bar structureel te laag wordt begroot. 
Inkomsten zijn o.a. de sponsoring, toernooien, bar, diverse clubacties   
Vanwege Corona zijn trainingen op een andere manier doorgegaan, is contributie deels 
geretourneerd door de bond en hebben we aanspraak kunnen maken op de NOW regeling. Op 
zaalhuur is de school ons tegemoet gekomen. 

Uiteindelijk zijn we 11.000 in de plus beland. Het bestuur heeft besloten om de blijvende leden een 

eenmalige korting op de contributie voor seizoen 2020/2021. Deze korting betekent minder 
inkomsten in 2021. 
Er is een slag gemaakt in de visualisatie en het begrip omtrent de in- en uitgaven. Hierdoor is een 
goed beeld ontstaan van het financiële verloop door het jaar heen. 
 
Advies Kascommissie (Geert en Anko) 

- Acties die gedaan zijn: doornemen begroting, uitvoeren steekproeven en het aangeven van 
verbeteringen en inzichten. 

- Verbeteringen zijn besproken met de penningmeester en zijn aangepast/verbeterd; 
- Positief advies richting leden t.a.v. decharge. 

 
Vragen over de begroting  
Dago: Is het zo dat met de verbeteringsslag de opvolger van Dave hier makkelijker aan de slag 

kan? 
Dave:de komende generatie penningmeesters kunnen deze informatie makkelijk overpakken; 
Agnes: Hoe kas het dat er meer geld in kas is? 

Dave: O.a. door sponsoring, minder huur, toernooien (pure winst), bar, veel acties 
(speculaaspoppen, Grote Cluba Actie). Komend jaar zullen we als gevolg van Corona, minder 
sponsoring, minder inkomsten uit contributie, bar en toernooien in de min gaan eindigen. 
 

Stemming decharge 
De aanwezigen leden stemmen allen positief over de bestuursverantwoording en hiermee ook het 
gevoerde bestuur. Het bestuur is hierdoor niet meer persoonlijk verantwoordelijk voor het 
uitgevoerde beleid of specifieke aspecten hiervan (zoals begrotingsoverschrijding). 

 
Afsluiting 
Wouter sluit de vergadering om 20:35. 


