
 
 

 

BC Delft – Algemene Ledenvergadering 
29 september 2020, online Zoom-ALV BC Delft 
 
Aanwezig: Wouter van der Wal (voorzitter), Paul van der Knaap (secretaris), Dave Muller 

(penningmeester), William Oldenburg (bestuurslid), Thijs Bril (bestuurslid), Nico van Horssen, Agnes 

Bekenes, Marieke Bekenes, Ineke Lotgering, Jeroen Lotgering,  Linda Teunter, Dago Hoyer, Anko 

Hoogendijk, Geert Kruiskamp, Iris Nijboer, Ingrid Kramer, Melvin Muljadi, Sabine van der Putte-Van 

den Berg, Marcel Rietberg, Lucas Mortier (gedeeltelijk) 

Afgemeld: Marsha Flem 
 
Agenda: 
 
1.  Opening en welkom 
Wouter opent het officiële gedeelte van de vergadering om 20:07 uur. Wouter heet iedereen 
welkom en bedankt voor de aanwezigheid! Normaal gesproken had deze ALV in mei 2020 
plaatsgevonden, maar vanwege Corona is deze verplaatst naar nu. De ALV die normaal in november 
is (met de jaarverslagen en de jaarplannen) zal in november worden ingepland. 
 
2. ALV Notulen 05-11-2019 
De notulen van 5 november 2019 worden doorgelopen en vastgesteld. 
 
3. Zaken lopend seizoen 
Wouter geeft een toelichting op de volgende onderwerpen 
Corona (maart – juni); 
In de maanden maart – juni 2019 zijn we gelukkig in staat gebleken om invulling te geven aan diverse 
activiteiten, waaronder onlineworkouts, buitentrainingen, voor de zomer binnentrainingen en 
zomerbadminton 
Start nieuw trainingsseizoen + Seniorencompetitie 
Sinds begin dit seizoen zijn de trainingen gestart en is inmiddels ook de seniorencompetitie gestart. 
Sponsoring 
PP Orchideeën was afgelopen jaren onze sponsor en is hiermee gestopt. We danken P.P. Orchideeën 
hiervoor. Inmiddels hebben we een nieuwe sponsor gevonden: Veelzijdig Van Velzen.  
Coronaregels 
Sinds kort hebben we Geert Kruiskamp bereid gevonden als Corona Coördinator bij BC Delft. De 
noodzaak van deze functie is ontstaan vanwege de wens om bij BC Delft invulling te geven aan de 
veranderlijke wetgeving, communicatie in- en extern (o.a. gemeente en website), aanwijzen van 
Corona-coördinatoren tijdens verschillende speeltijdstippen.  
 
Paul geeft een toelichting op de volgende onderwerpen 
Trainers seizoen 2020-2021 
Dank aan de TC en Leonard om ook dit jaar weer een goede trainingsbezetting te bewerkstelligen. 
Sweti Day huurt banen 
Ook dit seizoen huurt Sweti Day tot eind december 2020 3 banen op maandagavond. Geconstateerd 
wordt dat de trainingsavonden over het algemeen drukbezocht zijn.  
  



 
 

 

Stop sfeerproevers 
Vanwege hoge opkomst worden tijdelijk geen nieuwe sfeerproevers en dus ook geen nieuwe leden 
toegelaten. We overwegen extra baanruimte te huren of uit te wisselen met Sweti Day op 
vrijdagavond, na 21.00 uur 
Start competitie 
Vanaf begin november zal jeugdcompetitie op zondagochtend op dezelfde dag plaatsvinden als de 
seniorencompetitie. De jeugd start dan om 10.00 uur, senioren starten een uurtje later. 
 
4. Stand van Zaken en Begroting 
Dave geeft een toelichting op de stand van zaken en de begroting 
Als vereniging staan we er goed voor en kunnen we een stootje hebben. De inkomsten zijn afgelopen 
jaar terug gelopen a.g.v. Corona (minder baromzet, minder inkomsten van toernooien, minder 
sponsoring). De rijksbijdrage heeft ons een steuntje in de rug gegeven.  
Niet verbazingwekkend dat het resultaat negatief is. Omdat we best wat vlees op de botten hebben 
en deze situatie (omtrent Corona) van tijdelijke aard is, wordt gemeend dat we dit negatieve 
resultaat prima kunnen lijden. De algehele situatie heeft ertoe geleid dat we de rijksbijdrage 1:1 in 
mindering brengen op de contributie van blijvende leden voor het huidige badmintonseizoen. Dat 
resulteert in een contributiekorting van ca. € 30,-. 
Hedser vraagt of de begroting nader kan worden toegelicht. In de ALV van november zal hierover een 
toelichting komen die dan ook mondeling nader zal worden toegelicht. 
 
5. Vaststellen begroting en contributiebijdragen 
Op het voorstel om de contributie gelijk te houden aan afgelopen jaar wordt gestemd. Alle 
aanwezigen stemmen ‘voor’, waarmee de het handhaven van de huidige contributie is aangenomen.  
 
6. Voorstel kascommissie 
We willen Marsha en Melvin hartelijk danken als kascontrollecommissie van de afgelopen jaren. De 
taken worden vanaf volgend jaar waargenomen door Anko Hoogendijk en Geert Kruiskamp. 
 
7. Rondvraag 
Dago:  
Vanwege de recente aanscherping van Coronamaatregelen gaan diverse evenementen en (met name 
jeugd) toernooien niet door. Geldt dit ook voor BC Delft? 
Ineke geeft aan dat laatst besloten is om het jeugdtoenooi (RTC-toernooi) niet door te laten gaan 
vanwege de aanscherping. Ook het seniorentoernooi zal erom hangen (februari 2021). Met de 
huidige regels kan dit geen doorgang vinden. Als er mogelijkheden zijn om op dat moment binnen de  
richtlijnen veilig een toernooi te kunnen organiseren zullen we dit wel gaan doen.  
Nico: 
Komen er nog nieuwe toegangspasjes voor leden, zodat iedereen een eigen pasje heeft? 
Dit hangt af van de school. Hier doen we navraag naar. 
 
8. Sluiting 
Wouter sluit de vergadering om 21:15 
Iedereen wort bedankt voor hun komst en inbreng, tijd voor een online drankje! 
 


