
 
BC Delft – Algemene Ledenvergadering 
6 november 2018, kantine BC Delft 
 
Aanwezig: Wouter van der Wal (voorzitter), Linda Rindertsma (secretaris), Sabine van der Putte 
(penningmeester), William Oldenburg (bestuurslid), Thijs Bril (bestuurslid), Wilco Hermus, Jeroen 
Lotgering, Ineke Lotgering, Nico van Horssen, Joran den Boef, Iris Nijboer (gemachtigd door Agnes 
Bekenes, Marcel Rietberg, Matthijs Oldenburg, Ronny Knoester, Paul van der Knaap, Anko 
Hoogendijk. 
 
Afgemeld: Agnes Bekenes, Michel da Silva, Marsha Flem, Jeroen Rindertsma, Astrid van Gemeren, 
Sten van Ooik, Melvin Muljadi, Linda Teunter. 
 
Agenda: 
 
1. Opening en welkom 
 
Wouter opent de vergadering om 20:07 – welkom en dank voor jullie komst! 
Slides van deze ALV 
 
2. Bespreken notulen ALV 28 mei 2017 
 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen, dus die zijn bij deze vastgesteld. 
 
3. Jaarverslagen seizoen 2017-2018 
 
Jaarverslag bestuur / secretariaat 2017-2018 
Wouter licht het verslag toe. Speerpunt vorig seizoen was continuïteit na de verhuizing - de overgang 
is soepel gegaan. Er was aandacht voor het ledenaantal; de trainingsgroepen zijn goed bezet 
geweest. 
Er is veel aandacht besteed aan de financiën. Belangrijk aandachtspunt daarbij waren de contributies; 
met presentielijsten is een duidelijker beeld verkregen en de efforts op het innen van contributie 
hebben opgeleverd dat alles binnen is gekomen. Daarmee was er een stabiele situatie qua 
ledenaantal en vrijwilligers. 
Twee verbeterpunten voor het komende seizoen: er waren een aantal sociale activiteiten dit seizoen 
niet georganiseerd, zoals de vrijwilligersbedankavond, wat we komend jaar wel weer willen doen. 
En er zijn voor komend jaar nog geen speerpunten geformuleerd, maar dat willen we alsnog doen. 
 
Jaarverslag Technische Commissie 2017-2018 
Iris licht het verslag toe. Belangrijkste is dat de trainersovereenkomsten er inmiddels zijn en hopelijk 
snel getekend zullen worden. De trainingsgroepen zijn een puzzel geweest, maar uiteindelijk goed 
gevuld geweest. De enquête onder spelers over de trainingen heeft dit seizoen weinig respons/input 
opgeleverd. 
Focuspunten voor komend jaar zijn de communicatie met de trainers blijven verbeteren; idem voor 
de trainingen, door de wensen te inventariseren. 
 
Jaarverslag Jeugdcommissie 2017-2018 
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William licht het verslag toe. We hebben weer een topjaar gehad. Er is zelfs weer even een stop op 
toestroom geweest. Alle jeugd was erg tevreden, de trainers soms iets minder, dus we focussen dit 
jaar op het verbeteren van de communicatie met de trainers. We zijn blij met de ouders die bij 
activiteiten helpen, maar hopen dat komend jaar de taken (zoals het RJC) over nog wat meer ouders 
verdeeld kunnen worden. De competitie is gezellig verlopen met alle teams tegelijk thuis. 
 
Jaarverslag Barcommissie 2017-2018 
Nico licht het verslag toe. In het begin was het wennen, na de verhuizing - het was leeg en ongezellig. 
We hebben sfeer gekweekt met bijv een radio, en toen is het langzaam beter gegaan. Uiteindelijk zijn 
we blij met een goede omzet en positief resultaat. Verder is het goed gegaan, de toernooien en 
competitie en bardiensten. Goed gedaan, Nico! 
 
Jaarverslag Financiën 2017-2018 
Sabine licht het verslag toe. De kascommissie heeft de stukken al gecontroleerd, zie laatste stukken 
online.  
 
De inkomsten: het voor contributies begrote gedrag is niet gehaald, doordat er niet realistisch 
begroot was. In de nieuwe begroting (zie ALV van mei 2018) is een betere berekening ingezet en voor 
komend seizoen moet dit dus beter uitkomen. Alle contributies zijn binnengekomen door hard 
najagen van Sabine. De omzet van de bar (€2243) is flink hoger uitgekomen dan begroot (€750). 
 
Qua uitgaven: de zaalhuur is gunstig uitgekomen doordat we pas per oktober (datum tekenen 
huurcontract) zijn gaan betalen, en doordat we niet meer per uur betalen maar een vast bedrag per 
jaar afrekenen, wat gunstig uitkomt en ca €1000 scheelt. Het shuttleverbruik is ook gunstig 
uitgekomen doordat er goed op verbruik, prepareren (door shuttlebeheerder Anko) en inkoop is 
gelet dit jaar. Bij kosten bar zijn nu ook de kantinekosten inbegrepen.  
 
We hebben hiermee een mooi resultaat van €7938 behaald, wat hopelijk een nieuwe tendens inzet 
ten opzichte van de negatievere resultaten van de jaren ervoor. Dit betekent ook dat het eigen 
vermogen aangroeit naar ca €12870. Applaus voor Sabine voor het vele werk! 
 
Marcel: Waar zijn de genoemde reserveringen voor?  
Wouter: Er is een reservering voor gaswaterlicht voor de Bras-kantine, die laten we nog even staan. 
Marcel: Die vervallen na vijf jaar. Mochten de rekeningen niet komen, dan heb je een mooi potje. 
Wouter: Er is tot nu toe €500 voor het lustrum gereserveerd en dat vult het bestuur aan tot €1000. 
Sabine: En we krijgen nog het kado van de Grote Clubactie à €2500; dat geld krijgen we bij de verkoop 
van loten dit seizoen. 
Marcel: Ik adviseer om het eigen vermogen rond de €8000 te houden. 
 
Wouter verzoekt de ALV om decharge te verlenen aan het bestuur over seizoen 2017-2018, op basis 
van een positief advies van de kascommissie (Marsha Flem, Melvin Muljadi). De ALV gaat hiermee 
akkoord. 
 
4. Lopende zaken 
 



 
Speerpunten komend seizoen gegeven betere financiën - Het bestuur wil speerpunten opstellen voor 
het lopende seizoen; er is ruimte om met de huidige financiële situatie iets nieuws te doen of op te 
zetten. Er wordt input aan de ALV gevraagd, die mogen ook nog worden nagemaild. 
 
Vacature trainingscoördinator Jeugd: voor de Jeugdcommissie wordt er gezocht naar een nieuwe 
trainingscoördinator die het contact met de trainers onderhoudt en monitort of de kinderen het naar 
hun zin hebben op de training. 
 
Contact met de school: met het afgesproken vaste bedrag dat we betalen per jaar (ipv uurtarief) zijn 
we minder afhankelijk van het aantal uur dat we de zaal gebruiken, en kunnen dus wat ruimte 
pakken en langer doorspelen na de trainingen. We kunnen kijken naar andere speelmogelijkheden in 
overleg met DAS, vooral voor de zondagavond.  
We willen beter afspraken maken over het schoonmaken, het zou kunnen dat we daaraan moeten 
bijdragen. We moeten er zelf op letten dat we de zaal netjes achterlaten. 
De deur is op het moment stuk; er wordt gewerkt aan een schuifdeur, die we ook zelf vanuit de 
kantine kunnen bedienen (aan/uitzetten) waar we eventueel ook zelf aan willen bijdragen. Als het 
goed is komt de deur er in de 1e week van januari. Tot die tijd moeten we nog steeds zorgen voor het 
dichthouden van de deur tijdens trainingen, zoals met de portiersdiensten tijdens de 
seniorentrainingen.  
 
Ineke: De kleedkamers zijn niet altijd schoon, en stromen snel over. 
Wouter: Dit is aangekaart bij de school; zij zijn een bouwtechnisch gebrekenrapport aan het opstellen 
voor de bouwer om te kijken wat er zo op te lossen is. De gemeente is ook op de hoogte van de gang 
van zaken. We pakken dit samen met DAS op. 
Marcel: Geef wel aan de verhuurder aan dat de achterblijvende hygiëne een risico oplevert; daar is de 
verhuurder aansprakelijk voor. In het kader van het bouwbesluit voldoet het niet, en je kunt zelfs om 
berekeningen vragen; de gemeente is als eigenaar verantwoordelijk voor het bouwbesluit. Naar de 
school toe kun je samen hierin optrekken en zo bouw je gelijk aan de onderlinge relatie. 
 
Nieuwe whatsapp-groep: om snel te kunnen communiceren vanuit het bestuur wordt een “BC Delft 
officieel”-groep opgezet. Alle leden en ouders worden om toestemming gevraagd ivm AVG, en dan 
toegevoegd aan deze appgroep. Het idee is dat er alleen ‘gezonden’ wordt vanuit het bestuur, zonder 
reacties. De gezelligheidsgroep die nu al bestaat blijft gewoon bestaan voor hen die willen. 
 
Wens voor pinapparaat in de kantine: wordt steeds zichtbaarder, vooral bij bezoekers. Dit is vooral 
belangrijk bij de toernooien. Er wordt op dit moment onderzocht hoe we het kunnen regelen en 
bekostigen. 
 
Lustrum: we willen er wat moois van maken en er borrelen al wat ideeën. We willen daarvoor een 
groep mensen bijeen zoeken; de datum is geprikt op zaterdag 22 juni 2019. We denken aan een 
combinatie met de seizoensafsluiting. Het is leuk als er wel een activiteit rondom badminton is, bijv 
een clinic.  
Ineke geeft aan dat ze het wel leuk vindt om een groep te gaan vormen, Nico is sowieso betrokken 
vanuit de bar. 
 
5. Mutaties bestuur 
 



 
Linda gaat het bestuur verlaten. We zijn nog in gesprek over hoe we de taken gaan invullen, dus 
kunnen nog geen nieuwe secretaris presenteren. Wouter houdt een mooie oratie over de taken die 
Linda heeft opgepakt en Linda krijgt een bedankje. 
 
6. Rondvraag 
 
Nico: Er is dit jaar geen kerstdiner, omdat Laura op vakantie is. Sinterklaas is op 9 december na de 
competitiewedstrijd. 
 
Jeroen Lotgering: Er zijn in de bar veel A-merken te krijgen, is het een idee om naar goedkopere 
merken te kijken, bijv bij de Lidl? 
Wouter: Er is iets voor te zeggen, maar moet passen bij Nico’s taken, want het zou hem veel tijd 
kosten als hij naast de Makro ook nog naar de Lidl moet gaan. 
Nico: Ik koop bijna altijd aanbiedingen, dus dat is ook gunstig. En als je wensen hebt kun je die 
aangeven en dan ga ik kijken wat mogelijk is. 
Marcel: B-merken zijn niet altijd beter qua ingrediënten; we zijn wel een sportvereniging, met veel 
kinderen. 
Ineke: Goed idee om eens te kijken naar bijv het suikergehalte van het aanbod, zie bijv ook de 
campagne ‘De gezonde sportkantine’. 
Paul: Verkopen we wel eens fruit? - Nico: Met het toernooi wel, via ‘Kistje vol Smaak’. 
Wouter: We zullen dit bij de BV agenderen. 
 
Anko: Als er geen kerstdiner komt, kunnen we wel uit eten gaan met hen die willen? 
Leuk idee, kunnen we in de appgroep gooien! 
 
Wouter: Als jullie ideeën hebben, over wat dan ook, blijf het aan ons doorgeven.  
Een extra speelavond is nog steeds een wens; daarvoor zijn we in gesprek met Sweti-Day en een 
groep van USSR om te kijken wat we kunnen opzetten. Hoe dat financieel wordt ingevuld moet 
bekeken worden als we zicht op idee en kosten hebben. 
 
Wouter: Voor alle data: www.badmintonclubdelft.nl/kalender - daar staat alle info mbt trainingen en 
andere activiteiten. 
 
7. Sluiting 
 
Wouter sluit de vergadering om 21:25u. 
Iedereen bedankt voor hun komst en inbreng, tijd voor een drankje! 
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