
 
BC Delft – Algemene Ledenvergadering 
21 mei 2019, kantine BC Delft 
 
Aanwezig: Wouter van der Wal (voorzitter), Paul van der Knaap (secretaris), Sabine van der Putte 
(penningmeester), William Oldenburg (bestuurslid), Thijs Bril (bestuurslid), Agnes Bekenes, Marieke 
Bekenes, Ineke Lotgering, Susanne Bakker, Jeroen Lotgering, Nico van Horssen, Joran den Boef, Iris 
Nijboer, Dave Muller, Sabine van der Putte, Matthijs Oldenburg 

 
Afgemeld: Sten van Ooik, Nico Smakman, Marscha Flem, Linda Rindertsma 
 
Agenda: 
 
1.  Opening en welkom 
 
Wouter opent de vergadering om 20:07 – welkom en dank voor jullie komst! 
Doordat de stukken wat laat online zijn gezet is er een periode van twee weken waarin er nog op de 
stukken gereageerd kan worden. 
 
2. Mutaties bestuur 
Sabine gaat het bestuur verlaten.  
Wouter houdt een mooie oratie over de taken die Sabine heeft opgepakt en Sabine krijgt een 
bedankje. Dave Muller word voorgesteld als vervanger. Iedereen stemt ermee akkoord. 
 
3. Bespreken notulen ALV 28 mei 2017 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen, dus die zijn bij deze vastgesteld. 
Ineke: “Staat iedereen in de in de nieuwe official app?” Er staan nu ongeveer 60 mensen in. We 
hebben iedereen gevraagd voor de jeugd, maar niet iedereen wil erin. Het idee voor een oproep in 
de Ins&Outs is een goed idee om dit nog extra bij iedereen aan de aandacht te brengen. Voor nieuwe 
leden kan dit ook meegenomen worden in het inschrijfformulier.  
 
4. lopende zaken 
Aanleveren stukken Ins&outs 
Er staat een deadline om alle stukken voor de nieuwe Ins&oOuts voor 31  mei aan Thijs aan te 
leveren. Hierna zal een nieuwe Ins&Outs volgen 
 
Laatste Trainingen 
De laatste training voor de jeugd zal 19 juni zijn. De laatste woensdag training voor de senioren is 29 
mei 
 
Lustrum 
Op 22 Juni  zal het Lustrum plaatsvinden. Er zijn veel leuke dingen hiervoor gepland zoals een clinic 
van een speelster uit de Nederlandse selectie, het GODen toernooi, lekker eten en natuurlijk een 
groot feest. Vergeet je vooral niet in te schrijven: http://badmintonclubdelft.nl/lustrum/ 
 
Jeugdkamp  
Van vrijdag 12 juli tot en met zondag 14 juli zal het jeugdkamp plaat vinden. Inschrijven kan hier. 



 
 
Zomerbadminton 
Vorige week heeft Wouter contact gehad met DAS voor afspraken omtrent de schoonmaak van de 
hal, aangezien hier vorig jaar wat gedoe over was. Het idee is om zelf een  eindschoonmaak te 
houden die voor onze(DAS en BCDelft) rekening is en om het tussendoor zelf schoon te houden. 
Hierdoor kunnen we de hele zomer weer door spelen. De zelfde prijs als vorig jaar geldt voor mensen 
vanaf buitenaf om mee te spelen, €5,-. Dit zal voor de maandag en woensdag gelden. Dave Muller 
kan een QR code maken om zo het betalen te automatiseren.  
Jeroen: “Is een strippenkaart geen idee, in plaats van voor elke keer los te betalen”  
Wouter: “Is een goed idee, we zullen kijken hoe we dit kunnen realiseren.” 
 
Ineke: “Het open en sluiten moet wel goed geregeld worden, aangezien Nico er niet altijd is. Anders 
zijn het altijd dezelfde die zullen opruimen” 
Wouter: ”Dat is inderdaad waar. We zullen kijken of we een soort schema kunnen maken hiervoor.” 
 
Douches  
Ze gaan hersteld worden, er moet alleen nog uitgezocht wie dit gaat betalen(de school, de bouwer of 
de aannemer). Dit zal gedaan worden in de zomervakantie. Tijdens de reparatie kan er maar één 
kleedkamer per keer gebruikt worden. 
 
5. Toelichting begroting  
 
Huidige stand: 
Wat opvalt is dat de shuttles duurder zijn uitgevallen. Voor een deel komt dit doordat de jeugd nu 
ook veren shuttles gebruikt. Waarschijnlijk staat er nu ook nog een voorraad aan shuttles door de 
bulk aankoop. Zaalhuur valt juist weer erg tegen. Komt omdat een deel nog niet gefactureerd is. 
 
Ineke: “De shuttles kloppen vaak niet met wat er begroot is“ 
Dave: “Lastige is dat dit een moment opname is. Dit kan er misschien weer beter uit zien als dit aan 
het eind van jaar word berekend.” 
Wouter: “Klopt dat dit bedrag vaak schommelt. Hier moet weer goed naar gekeken worden voor 
volgend jaar. Grote variabele hierin zijn de training shuttles. Dit jaar is er twee keer wat mis gegaan 
met de bulk aankoop, de dopjes lieten elke keer snel los waardoor de snelheid veranderd en er is een 
keer een verkeerde snelheid shuttle ingekocht. Het idee voor dit jaar is om een medium shuttle te 
nemen die over het algemeen gewoon goed zijn.” 
 
Begroting: 
De begroting van dit jaar is door de nieuwe penningmeester Dave berekend met de beschikbare 
gegevens die hij had.  
De contributie is opgesplitst in meerdere potjes, wat voor meer inzicht geeft later. Verder is er een 
ruime sponsoring van PP Orchideeën. 
De zaal en kantine huur is deze begroting samengevoegd, dit was vorige keer nog los van elkaar. 
Vandaar dat de huur hoger begroot is dan vorig jaar. Dit is berekend op een afspraak van €4.343,50 
per kwartaal. De bond contributie is gestegen met 1,7%. Het trainers potje is ook iets hoger dan vorig 
jaar. Dit komt door de nieuwe afspraken met de nieuwe trainers. Er is een potje gereserveerd, 



 
budget communicatie, voor een mogelijk administratief pakket. Hiermee kan de taak van de leden 
administratie en het factureren verlicht worden. 
Momenteel hebben we plus minus €2000 eigen vermogen. 

Ineke: Jeugd begint wel erg laat, aangezien we nu voor een deel meedraaien met de najaar 
competitie. 
Wouter: Goed punt. We waren nu gewoon uitgegaan van de eerste week na de zomervakantie zoals 
altijd. Lijkt me goed om hier naar te kijken en naar voren te halen. Hier zal met de TC en JC naar 
gekeken worden. 
 
Vaststellen: 
Bestuur stelt voor om de begroting voorlopig goed te keuren met de veranderingen in gedachten 
(andere start data voor de trainingen). De leden hebben dan nog twee weken de tijd om hier, als zij 
willen, op te reageren. Als dat niet gebeurt is de begroting twee weken na de ALV vastgesteld. 
 
6.  Aankondigingen komend seizoen 

- Eerste training voor de senioren begint op woensdag 21 augustus. 
- Eerste jeugd training is op woensdag 11 september. 
- Trainers volgend seizoen 

Op één trainer na zijn alle trainers rond. Wachten nog op een bevestiging van Tak Lin. Ze 
heeft reeds een proeftraining gegeven bij de senioren en meegekeken bij de jeugd. 
Tijdens de ALV horen we dat ze graag de uitdaging aan gaat! 
Met nieuwe trainers kunnen we ook nieuwe aandachtspunten formulieren, zodat we dit 
jaar met een verse start kunnen beginnen. Als je ideeën voor deze punten hebt kun je 
deze melden bij Iris of het bestuur. 

- Competitie 
Dit jaar zal er een half om half speelsleutel gebruikt worden voor de senioren en de 
jeugd. Dit betekent dat we niet meer allemaal tegelijkertijd thuis spelen. 

- Sweti day huurt geen banen dit seizoen 
- Vrijwilligersavond 

Door de drukke periode nu is de vrijwilligersavond verplaats naar begin volgens seizoen. 
- Extra speelavond 

Er wordt gekeken met het extra geld naar een extra vrijspeelavond. In onze hal is er geen 
ruimte om een avond alleen maar vrij te spelen. Hierdoor kunnen er ook minder 
recreanten worden aangetrokken omdat hier geen plek voor is. 

7.  Rondvraag 
Sabine: Er mag wel rekening gehouden worden met de banen als de recreanten competitie spelen 
(voorjaarscompetitie) qua welke lijnen set er wordt gebruikt. Ze betalen er ook voor en ook niet altijd 
netjes naar de tegenstander. 
Wouter: Tegen die tijd (volgend jaar) een goed plan voor maken. Uitgangspunt is altijd op de 
wedstrijdbanen te spelen, maar helaas niet altijd mogelijk. Aandachtspunt. 
Marieke: Voorjaar en recreanten zijn eigenlijk hetzelfde team maar kosten zijn anders. Teams kunnen 
ingeschreven worden als voorjaars team, scheelt geld. 



 
William: Kast in het hok staat vaak open als hij opent. Let erop dat deze altijd goed gesloten wordt.  
Wouter: Voor alle data: www.badmintonclubdelft.nl/kalender - daar staat alle info m.b.t. trainingen 
en andere activiteiten. 

8. Sluiting 
Wouter sluit de vergadering om 21:22. 
Iedereen bedankt voor hun komst en inbreng, tijd voor een drankje! 


