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Agenda
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1. Opening en welkom
2. Notulen ALV 21 mei 2019
3. Jaarverslagen seizoen 2018-2019
4. Zaken lopend seizoen (sporthal, ideeën voor investeringen)
5. Mutaties bestuur
6. Rondvraag
7. Sluiting

05-11-2019



Notulen vorige ALV
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Notulen ALV 21 mei 2019



Jaarverslagen
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• Bestuur / secretariaat
• Technische commissie
• Jeugdcommissie
• Toernooicommissie
• Lustrumcommissie
• Barcommissie
• Financieel

05-11-2019



Jaarverslag Bestuur / secretariaat
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• Speerpunt continuïteit na de verhuizing: 
aanpassingen aan nieuwe sporthal
goede bezetting trainingsgroepen

• Trainersafspraken opgesteld door TC, binnenkort hopelijk definitief gemaakt
• Veel aandacht besteed aan financien, opzetten presentielijsten en innen van de 

contributie
• Stabiele situatie qua ledenaantal en vrijwilligers

05-11-2019



Jaarverslag Technische Commissie

B.C.  Delft 6

• 6 TC vergaderingen, trainersoverleg over de teamindeling, nog een extra overleg
over de teamindeling en een brainstorm over instroming jeugd

• In januari 2019 was er een trainersenquête. Geen breed gedragen verbeterpunten
• Marcel Bijen en Michel da Silva zijn gestopt en vervangen door Arless en Tak Ling
• Met huidige trainers is er een trainersovereenkomst gesloten
• 9 teams in de naajaarscompetitie, team 6 werd net als vorig jaar kampioen en tevens

1e bij het Nationale kampioenschap! 

Focuspunten:
Het doorzetten en vervolmaken van de communicatie met de trainers. 
Blijven verbeteren van de trainingen door de wensen te inventariseren. 
Presentielijsten bijhouden

05-11-2019



Jaarverslag Jeugdcommissie
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• Stabiel en gezond ledenaantal
• Jeugdtoernooi in nieuwe hal verliep op rolletjes
• Blij met inzet van de ouders en kinderen voor de speculaasactie en grote clubactie. 
• Tegelijk thuis competitie spelen is goed bevallen

• Verbeterpunten: communicatie naar trainers, meer ouders enthousiasmeren

05-11-2019



Jaarverslag Toernooicommissie
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• BC Delft toernooi liep goed met dank aan de relatief ervaren commissie
• Dank voor de catering (Indische hapjes worden erg gewaardeerd)
• Dank aan alle ondersteuning
• Inkomsten voor de vereniging
• Verbeterpunten: douches en opvolging van leden toernooiorganisatie

05-11-2019



Jaarverslag Lustrumcommissie
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• 22 juni 2019 Lustumfeest
• Combinatie met GODen-toernooi, met dank aan Eelco Theuvenet
• Clinic Imke van der Aar
• Toespraak Voorzitter Badminton Nederland
• Indische hapjes en avondeten werd verzorgd
• Complimenten voor Nico en ondersteuning bij de bar
• Eindfeest met karaoke
• Op naar de 100 jaar!

05-11-2019



Jaarverslag Barcommissie
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• Met de kantine is het belangrijkste gebleven: de gezelligheid
• Toernooien waren goed bezet
• Leuke activiteiten: competitie-etentje, sinterklaasfeest en Lustrumfeest
• Mooie winst van ruim 2.500,- euro
• Dank aan alle bardiensten en extra dank aan Laura en Ineke!
• Blij verrast met erelidmaatschap

05-11-2019



Jaarverslag financieel - leden
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Jaarverslag financieel - ontvangsten
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Werkelijk Begroot

Contributies 34.917 36.292

Toernooien, acties 2.124 2.000

Bar 6.610 750

… … …

Totaal 44.218 39.242



Jaarverslag financieel - uitgaven
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Werkelijk Begroot

Contributies 11.575 14.774

Shuttleverbruik 3.261 3.914

Trainerskosten 10.349 11.190

Competitiekosten 4.018 4.181

Kosten bar 4.825

… … …

Totaal 36.281 38.212

Batig saldo 7.938 1.029



Jaarverslag financieel – eigen vermogen
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Jaarverslagen
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De kascommissie heeft de kascontrole uitgevoerd en adviseert de algemene 
ledenvergadering decharge te verlenen.

Decharge: ALV gaat akkoord met de jaarverslagen en het gevoerde bestuur.

Decharge houdt in dat de bestuursverantwoording wordt goedgekeurd en daarmee ook 
het gevoerde bestuur. Na het verlenen van decharge kan de ledenvergadering het 
bestuur niet meer voor specifieke aspecten (zoals begrotingsoverschrijding) persoonlijk 
aansprakelijk stellen.

05-11-2019



Lopende Zaken
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• Speerpunten komend seizoen gegeven betere financiën?
• Vacature trainerscoordinator jeugd
• Contact met school is wisselend
• Geen eindtijd trainingen, let wel op eindtijd competitie als DAS speelt
• Nieuwe whatsapp groep: BC Delft officieel
• Wens voor pinapparaat
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Mutaties
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Linda zwaait af!
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Rondvraag
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Rondvraag

05-11-2019



Data
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Voor alle data: 
www.badmintonclubdelft.nl/kalender
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Sluiting
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Dank je en drankje

06-11-2018


