
 
BC Delft – Algemene Ledenvergadering 
28 mei 2018, kantine BC Delft 
 
Aanwezig: Wouter van der Wal (voorzitter), Linda Rindertsma (secretaris), Sabine van der Putte 
(penningmeester), William Oldenburg (bestuurslid), Thijs Bril (bestuurslid), Angela Kuijper, Ronny 
Knoester, Jeroen Lotgering, Wilco Hermus, Dago Hoyer, Agnes Bekenes, Nico van Horssen, Joran den 
Boef, Susanne Bakker, Anko Hoogendijk, Marieke Bekenes, Iris Nijboer, Michel da Silva, Marsha Flem, 
Maaike van den Dorpe. 
 
Afwezig: geen afmeldingen. 
 
Agenda: 
 
1. Opening en welkom 
 
Wouter opent de vergadering om 20:05 – welkom allemaal! 
Slides van deze ALV 
 
We starten met de beloofde verrassing. De directeur van de Grote Clubactie is langsgekomen, om 
ons een cheque uit te reiken. Met het online voorbestellen voor de actie van komend seizoen heeft 
BC Delft €2500 gewonnen! We gaan natuurlijk nadenken over een mooie besteding; we kunnen het 
geld goed gebruiken en zullen er zeker iets moois mee doen. 
 
2. Bespreken notulen ALV 7 november 2017 
 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen, dus die zijn bij deze vastgesteld. 
 
3. Zaken lopend seizoen 
 
Gesprek met school over gebruik sporthal 
Wouter en Jeroen hebben met de school en DAS gesproken over het gebruik van de hal; de 
richtlijnen die uit dat gesprek zijn gekomen zijn gedeeld met de leden. Alles lijkt nu goed te lopen, 
ook met het alarm. Er is daarnaast een portiersdienst tijdens de seniorentraining in het leven 
geroepen omdat we de deur niet open mogen houden tijdens trainingen; dat lijkt netjes te gaan nu. 
 
Huurcontract moet nog gewijzigd worden 
Over twee weken is er een afspraak met de directeuren en DAS, om over het contract te praten. Het 
gaat vooral om hoe de zaalhuur wordt afgerekend: per uur of met een vast bedrag. Op dit moment 
komen we onder het aantal begrote uren uit, dus zou een vast bedrag net ongunstig uitkomen, tenzij 
dat bedrag lager ligt dan van de nu afgenomen uren. 
 
Maaike: Kunnen we die uren opsparen en inzetten om iets leuks te organiseren op bijv een zaterdag, 
een toernooitje voor de jeugd? 
Wouter: Dat is inderdaad mogelijk, zeker als we een vast bedrag betalen en we samen met DAS de 
uren mogen verdelen. 
 
Dago: Hoe werkt het als er dingen stuk gaan, bijvoorbeeld kromme palen?  

http://badmintonclubdelft.nl/download//


 
Wouter: Meld het aan mij, dan melden wij het bij de school; als het mogelijk is voor de school dan 
wordt er iets aan gedaan. 
 
Laatste training Jeugd: wo 20 juni. 
GOD-entoernooi: wo 20 juni, ook laatste vrijspeelavond. 
Jeugdkamp: vr 6 - zo 8 juli, er kunnen nog inschrijvingen bij. 
 
4. Stand van zaken financieel 2017-2018 
 
Sabine licht de huidige stand van zaken in relatie tot de begroting 2017-2018 toe: 

- Op contributies komen we ca €1000 tekort in vergelijking met de begroting. Alle contributies 
zijn binnengekomen, daar is Sabine hard achteraan gegaan. 

- Zaalhuur: hebben we iets minder uitgegeven dit seizoen. Er is goed gekeken naar de inhuur, 
waardoor we realistisch hebben kunnen schatten. De bedragen hier zijn conform de laatste 
ontwikkelingen rondom de huurafspraken. 

- Trainerskosten gaan we ook redden tov de begroting. 
- Shuttles waren en zijn altijd lastig te begroten, daar komt dit seizoen nog iets bij maar blijft 

ook nog binnen budget. 
- Het verlies op de contributies halen we met de andere posten nagenoeg op.  

 
We willen graag zorgen voor aangroei van eigen vermogen het komende jaar; daarom heeft het 
bestuur kritisch gekeken naar de grootste kostenposten. 
Vooral de post van shuttles is lastig te voorspellen; dat proberen we te controleren, doordat Anko als 
shuttlebeheerder de shuttles prepareert en goed bijhoudt, en we kijken ook goed naar inkoopprijzen. 
 
Naast die acties wil het bestuur graag consistentie brengen in de contributiebijdragen wat betreft 
shuttlekosten: je betaalt voor de shuttle (plastic/veer) waarmee je speelt, wat eerlijker is dan de 
huidige situatie waarin er slechts deels onderscheid wordt gemaakt in de gevraagde bijdragen. De 
veren shuttles zijn namelijk veel duurder in gebruik dan de plastic shuttles. Het bestuur stelt daarom 
voor om mensen die met veren shuttles competitie spelen een extra bijdrage daarvoor te laten 
betalen. 
 
Jeugd: dit seizoen werd er een vrijwillige bijdrage gevraagd aan veerspelers, zowel voor competitie 
als training. Ook daar wil het bestuur het verschil in de bijdragen nu vast gaan leggen. De beslissing 
wie wel/niet met veer gaat spelen ligt bij de trainers. 
 
Wouter laat de berekening zien: bijdrage voor spelen met veer en opbrengst daaruit vs de kosten van 
de veren shuttles voor die spelers. We willen graag dat met de bijdragen de helft van de kosten 
gedekt wordt. 
 
Jeugdtraining: 1 koker per training ter beschikking stellen, wo en zo. Geschat is dat er 12 spelers met 
veer zullen gaan spelen. Het verschil met kosten is daar iets groter omdat we het zien als investering 
in/en kwaliteit van de training. 
 
Jeroen L: Hoe wordt de inhoud van de buizen op peil gehouden?  
Wouter: Het verbruik van de buizen wordt iets minder doordat er meer nieuwe veren in omloop 
komen, en zo moeten dan ook de buizeninhoud weer wat op niveau komen.  



 
Michel: Eigenlijk moeten er een paar buizen bij komen, zodat shuttles niet meer in de doos worden 
bewaard. 
Wouter: Dat zullen we inderdaad doen. 
Dago: Wat is het inzamelprotocol? 
Angela Kuijper: Idee om de shuttles in de bak te verzamelen, dan kun je ze uitzoeken voordat ze in de 
buizen gaan? 
 
5. Toelichting begroting 2018-2019 
 
Sabine licht de begroting voor het nieuwe seizoen toe. 
Inkomsten: 

- Contributies zijn berekend op basis van wat we nu aan leden- en spelersaantallen inschatten 
voor de start van het nieuwe jaar. We hebben realistisch proberen te begroten, omdat we 
hier een aantal jaar te hoog hebben ingezet.  

- Baromzet is nog lastig in te schatten, omdat we nog niet weten wat de bar dit jaar gaat 
opbrengen, dus dat is gelijk gehouden aan dit seizoen. 

- Opbrengst acties is dit seizoen tegengevallen dus hebben we nu iets lager ingezet. 
- Toernooiopbrengsten zijn ook ingeschat naar aanleiding van de inkomsten van dit seizoen. 

Uitgaven: 
- Zaalhuur: we zijn nog uitgegaan van uurprijzen. Het is wat lager dan het huidige seizoen 

vanwege de enkele speelsleutel bij de seniorencompetitie, waardoor we minder dagen 
hoeven in te huren. Speeltijden van trainingen zijn gelijk aan het huidige seizoen. 

- Trainersbijdragen en zaalhuur zijn ingeschat obv het rooster en de speeldagen. 
- Shuttles zijn iets opgehoogd om goed uit te komen, omdat er wat meer spelers met veer 

zullen spelen. 
- Competitiekosten: er is een seniorenteam minder. 
- Algemene kosten: postbus is opgezegd, de bestuursverzekering is niet nodig (er loopt een 

vrijwilligersverzekering via de gemeente). 
- Budgetten commissies zijn gelijk gehouden. 
- Reservering 50-jarig bestaan wordt komend seizoen opgenomen voor het jubileum. 

 
Jeroen L: De ALV die DAS op een speelavond van ons had; is dat niet raar als we fors voor de kantine 
betalen?  
Wouter: Nee, want wij vragen ook wel eens aan hen om speling, bijvoorbeeld om onze competitie 
volgend seizoen langer door te laten lopen op zondag. We moeten daar samen uitkomen. 
 
Maaike: De jeugdtraining tijdens de meivakantie is eigenlijk niet nodig. 
William: Die vakantie is in principe facultatief per school, maar als er weinig kinderen komen, kunnen 
we ook vrijspelen doen ipv training. 
Jeroen L: Begin dan om 19:00u, zodat de jeugd ook kan spelen en daarna meedraait met de senioren. 
 
Michel: Beginnen de senioren nu niet een week later dan afgelopen jaar? De competitie begint wel 
gewoon half september al, dus ik zou starten op 20 aug.  
Wouter: Dit kijken we nog even na. 
 
Angela Kuijper: Is er een richtlijn wat we als eigen vermogen willen bereiken? 



 
Sabine: Nee nog niet, omdat we nu voor het eerst weer eens geen verlies hebben, dus aan aangroei 
van eigen vermogen kunnen gaan denken. Maar dit zullen we bij de jaarrekening uitzoeken. We 
willen wat aan het lustrum besteden, er moet nog een kast komen, en het eigen vermogen moet 
aangroeien. 
 
6. Vaststellen begroting en contributiebijdragen 
 
De ALV stemt over elke wijziging van de bijdrage apart: 

- Seniorencompetitie: unaniem aangenomen. 
- Jeugdcompetitie: unaniem aangenomen. 
- Jeugdtraining: unaniem aangenomen. 

 
Dago: Ik ben wel benieuwd hoe we dat uit gaan voeren bij de Jeugd. 
Maaike: Mogen ook andere kinderen zich ‘aanmelden’ als verenspeler, bijvoorbeeld uit de 
mini’s-groep? Kwaliteit van de trainingen zou erop vooruit gaan. 
William: Praktisch gezien zou je dan wel willen dat de hele groep daaraan moet meedoen, anders is 
het niet te doen. 
Maaike: We kunnen de spelers mailen met een bericht dat we ze in de jeugdselectie willen hebben 
maar dat dat €17,50 extra kost. Dan kan iedereen zelf kiezen. Het gaat om 6-7 banen. 
Wouter: Dat zullen we nog even meenemen, in principe zijn we daar niet tegen maar het brengt ook 
weer extra kosten mee omdat de bijdrage niet alle kosten dekt.  
Dago: Je wilt wel zorgen dat er niet teveel verschil binnen de groepen ontstaat. 
 
Maaike: Jeugdteams worden pas begin januari ingedeeld, dus je weet niet precies aan het begin van 
het seizoen wie er competitie met veer gaat spelen. 
Wouter: Het blijft een schatting, we gaan ervanuit dat het zo redelijk uitkomt. 
 
Jeroen L: Als afgelopen jaren verlies werd gemaakt, waarom is de basiscontributie dan steeds gelijk 
gebleven? Zou logisch zijn om die aan te passen. 
Wouter: Goed om te weten dat jullie ervoor open staan; we gaan ook eens kijken hoe de hoogte van 
de contributie is in vergelijking met buurverenigingen. Als we geld overhouden dit seizoen is er geen 
reden om te verhogen. De verhogingen van verenbijdragen is vooral om eea consistenter en eerlijker 
te maken. 
 
We stemmen over de begroting:  

- De ALV stemt unaniem voor. 
 
7. Aankondigingen komend seizoen 
 
Start nieuwe seizoen 
We lopen door de data voor start nieuwe seizoen, zie slides en kalender. 
 
Trainers volgend seizoen 
Voor de Jeugd wordt er nog naar een nieuwe trainer op zondag gezocht, dat hopen we snel rond te 
hebben. Misschien kunnen de assistenten nog inspringen, of kunnen er nieuwe assistenten bij de 
competitiespelers worden geworven. 
 



 
Seniorencompetitie 
We gaan met alle teams op één dag spelen, met een verspringing in begintijd. 
Susanne: Het wordt wel druk in de zaal, als er getrapt teams bijkomen die beginnen en willen 
inspelen. 
Wouter: We zullen moeten zorgen voor een duidelijke baanindeling. 
 
Sweti Day onderhuur 
Sweti Day huurt volgend jaar weer drie banen tot de Kerst. Na de kerst gaan we ons best doen om 
die drie banen met vrijspelers te vullen; op woensdag willen we structureel twee banen vrijmaken 
voor vrijspelers om zo wat vrijspelende leden aan te kunnen trekken. 
 
Dago: De meeste recreanten willen maar tot 21:30u spelen, dus dat zou wel eens leden kunnen 
kosten. 
William: Het lastige met één grote groep (Jos) is dat het niveauverschil erg groot is en de aandacht 
per persoon gering.  
Wouter: We zullen begin van het seizoen aan de spelers doorvragen wat hun wensen zijn. We willen 
daarnaast ook ruimte creëren voor vrijspelers, die de afgelopen jaren zijn afgehaakt of zijn gaan 
trainen. 
Dago: Is maandag niet minder druk, waarom niet daar vrijspelen, in plaats van Sweti Day. 
Iris: De groepsgrootte van Jos is inmiddels ook dusdanig gegroeid dat splitsen ook zin heeft. 
Marieke: Een aantal jaar geleden is ook de splitsing gemaakt, toen was er wat gemor over wie er 
vroeg en wie er laat kon spelen; toen zijn de groepen halverwege het seizoen omgedraaid om het op 
te vangen. 
 
Sponsoring 
We hebben al een tijdje geen clubsponsor gehad, daar zijn we wel weer mee bezig en dat zou ook 
weer een opsteker zijn. 
 
Bezetting bestuur 
Linda heeft aangegeven per de volgende ALV te gaan stoppen als secretaris van BC Delft. Als er 
gegadigden zijn dan horen we het graag! 
 
8. Rondvraag 
 
Nico: We hebben veel kunnen overzetten naar de nieuwe bar. En er blijkt nu toch ook mogelijkheid 
om iets te organiseren. We kunnen dan op het plein bbq-en. Voor nu misschien te kort dag om voor 
einde seizoen te regelen, maar voor volgend jaar. 
 
Anko: Is het een idee om de shuttles te prepareren voor de competitie, want het blijkt bij de training 
veel te schelen, met de druppeldop. 
Wouter: Als jij je kennis met de teams wilt delen, graag. Het is in het belang van het team. 
 
Dago: Doen we iets met AVG? 
Linda: Jazeker, ook wij moeten daaraan voldoen; ik ben een plan aan het maken. Gelukkig doen we 
het aardig goed, en gaat het vooral om het aanleggen van documentatie. Het enige wat nog niet 
helemaal netjes gaat zijn de online presentielijsten: deze  worden onder alle trainers gedeeld, dat 



 
mag niet zonder toestemming dus daar gaan we nog iets op verzinnen voor het nieuwe seizoen; 
toestemming vragen aan de spelers, of de lijsten opknippen. 
 
Michel: Als er volle bak getraind wordt en er zijn vrijspelers, dan is het voor nieuwe mensen moeilijk 
binnenkomen - als je met z'n allen traint en daarna met z'n allen vrijspeelt, is dat aantrekkelijker voor 
nieuwe leden om in te stappen. Of draai de banen om, dat vrijspeelbanen vooraan zitten. 
Angela: Is er een strippenkaart voor vrijspelen? 
Linda: Die hebben we in het verleden wel gehad, maar is er nu niet; er zijn ook geen vrijspelers. 
 
Michel: De groep competitiespelers lijkt nu erg groot weer te worden, dus het vrijspelen lostrekken 
van die groep is niet gek. Er staan ook spelers op de wachtlijst voor woensdag competitiegroep, dus 
zou goed zijn om die te kunnen plaatsen, dat levert ook weer extra inkomsten op. 
Wouter: Er is nu geen extra avond vrij in de hal, maar we gaan eens kijken wat DAS komend seizoen 
van plan is. Voor nu: 2 groepen bij Jos, en ervoor/erna vrijspelen. Vrijspelen op maandag kunnen we 
sowieso inzetten. Er zijn gesprekken met Sweti Day, om te kijken of er iets te combineren valt. 
 
Angela: Trainers krijgen een koffietje op de woensdag, maar die staat koud te worden naast de baan. 
Kan dat weer een sportdrankje zijn? Dat is ineens veranderd, maar niet netjes gecommuniceerd naar 
de trainers. 
Wouter: Dat wisten we niet, gaan we naar kijken. 
 
Agnes: Twee punten uit de regiovergadering vorige week: 

- De bond wil gaan kijken of de bondscontributies verlaagd kunnen worden. 
- Er wordt gekeken of de Jeugdcompetitie naar het najaar toe kan, omdat Zuid-West de enige 

regio is die dat in het voorjaar doet. 
- Ze willen ook voor een dubbelcompetitie in het najaar gaan kijken. 

 
9. Sluiting 
Wouter sluit de vergadering om 21:55u. Tijd voor een drankje! 


