
 
 

 

BC Delft – Algemene Ledenvergadering 
17 november 2020, Via Zoom-link 
 
Aanwezig: Wouter van der Wal (voorzitter), Paul van der Knaap (secretaris), Dave Muller 

(penningmeester), William Oldenburg (bestuurslid), Thijs Bril (bestuurslid), Ineke Lotgering, Jeroen 

Lotgering, Nico van Horssen, Linda Teunter, Dago Hoyer, Anko Hoogendijk, Susanne Bakker, Geert 

Kruiskamp, Noor Holland, Iris Nijboer, Marcel Rietberg 

Afgemeld: Agnes Bekenes, Marieke Bekenes 
 
Agenda: 
 
1. Opening en welkom 
Wouter opent de vergadering om 20:03. 
 
2. BC Delft Notulen ALV 29 september 2020 
De notulen van de vorige ALV worden goedgekeurd. 
 
3. Jaarverslagen seizoen 2019-2020; 
BC Delft Jaarverslag 2019-2020 – Bestuur 
Paul licht deze toe. De punten van afgelopen jaar worden toegelicht. Marcel merkt op dat de website 
zo hier en daar nog enige aandacht vergt. 
BC Delft Jaarverslag 2019-2020 – Technische Commissie 
Linda licht deze toe. Iris is druk geweest met o.a. trainersovereenkomsten. De zoektocht naar 
trainers heeft veel aandacht gevergd, maar we zijn  er goed in geslaagd om tijdig voldoende trainers 
te vinden Dank aan Leonard voor de ondersteuning bij de zoektocht naar trainers. Corona vergt 
komende tijd veel aandacht. Invulling van speelmomenten heeft veel aandacht gevergd. Dank van 
Marcel namens spelers over de wijze waarop e.e.a. wordt opgepakt.  
BC Delft Jaarverslag 2019-2020 – Jeugdcommissie 
William licht deze toe. 3 Trainers die vertrokken, opgevangen met Tak Ling, Tatum en Jos. Dank voor 
het goed oppakken van de trainers. Qua competitie kwamen we er vanwege Corona helaas bekaaid 
vanaf. De ondersteuning van ouders is lastig in te vullen. Ineke doet al heel erg veel. William en Paul 
gaan na welke ouders en jeugdleden hebben aangegeven te kunnen ondersteunen. Deze zouden we 
kunnen benaderen voor specifieke taken. Ouders kunnen we op deze manier invliegen voor min of 
meer vaste taken. 
BC Delft Jaarverslag 2019-2020 – Toernooicommissie 
Wouter licht deze toe. De baansponsoring is niet meer van toepassing. Voor de toekomst: een 
competitie-evenement wat lijkt op competitie doen ipv een toernooi. 
Geluidsinstallatie die we nu hebben is niet voor een sporthal bedoeld en is niet meer erg 
betrouwbaar. Een betere geluidsinstallatie is gewenst voor de toernooien. Gebruik maken van de 
aansluitingen in de hal is wellicht ook mogelijk 
BC Delft Jaarverslag 2019-2020 – Barcommissie 
Nico licht deze toe. Vanwege Corona is er minder gezelligheid en omzet, desondanks toch ca. € 
1.000,-. Op dit moment is er t.a.v. de voorraad vooral een overschot aan Ice-Thee. We kijken of we 
deze kunnen verspreiden. 
BC Delft Administratie en Resultaat 2019-2020 - Financiën 
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Dave licht e.e.a. toe: Er is 11.000,- winst gemaakt. Dat zit o.a. in contributie, trainerskosten, subsidie 
en sponsoring en zaalhuur zijn belangrijke componenten. Linda vraagt hoe zit het met de kosten van 
de shuttles: Dave geeft aan dat een deel van het bedrag de competitieshuttles betreft en dat er nog 
veel shuttles in voorraad zijn en we hiermee nog wel even vooruit kunnen.  
De cijfers zijn nog niet getoetst door de kascommissie. Deze zal over ca. 4 weken een besluit nemen 
over de financiële stand van zaken. Als dit advies akkoord is zal in een nader te beleggen ingelaste 
ALV op 17 december de financiële situatie worden voorgelegd bij de leden. Twee weken voor 17 
december zullen de financiële stukken online worden gezet.  
Dago: Betekent dit bedrag dat er geld is om te investeren? De komende jaren hebben we niet een 
grote sponsor als afgelopen jaren. Dave geeft aan dat er ook zonder de sponsorgelden van afgelopen 
jaren ruimte is om te investeren. 
 
Bovengenoemde jaarverslagen worden, m.u.v. de financiële jaarverslagen, in deze ALV goedgekeurd.  
 
4. Corona-coördinatoren (CC) 
Geert is aangesteld als Coronacoördinator sinds september. De CC zijn Ineke, Marcel, Anko, Geert en 
William. De overheid, veiligheidsregio en de bond kwamen steeds met nieuwe regels waarover 
gebogen moest worden. Wat we als CC doen betreft met name het advies dat we uitbrengen aan het 
bestuur. De TC heeft a.g.v. het overgenomen advies steeds weer gepuzzeld om de trainingen te 
faciliteren. Geert wordt bedankt door Wouter. Ineke voegt toe: vanaf donderdag weer ‘normaal 
trainen’ met trainen op de baan. Wat er verder op ons afkomt t.a.v. competitie en toernooi-seizoen 
is afwachten. 
 
5. Instellen Vertrouwenscontactpersoon (VCP) 
Dago wordt door het bestuur voorgedragen als VertrouwensContactPersoon. Dago geeft een 
toelichting over o.a. de gevolgde cursus bij NOC*NSF. De VCP is vertrouwenscontactpersoon. De VCP 
is vertrouwenspersoon om misstanden, misbruik, seksuele intimidatie, matchfixing, fraude of 
bijvoorbeeld belangenverstrengeling mee te bespreken. Signaleren en meedenken over beleid en 
vertrouwelijke gesprekken. Een VCP is onafhankelijk en signaleert misstanden. Indien nodig 
rapporteert de VCP aan het bestuur. In het geval dat een bestuurslid betrokken is, bespreekt en 
rapporteert de VCP aan Centrum Veilige Sport. Er zal een persoonlijk e/mailadres worden 
aangemaakt zodat Dago ook persoonlijk kan worden benaderd. 
De VCP bespreekt de vervolgstappen met het slachtoffer. In theorie is een VCP dus iemand die het 
gesprek voert en doorverwijst en rapporteert aan het bestuur, direct een oplossing biedt of 
doorverwijst naar een hulpverlener. Een VertrouwensPersoon (bijvoorbeeld bij NOC*NSF) is iemand 
die ook de persoonlijke begeleiding biedt. Dat is een VCP niet. Na het rapporteren aan het bestuur 
zal deze de klacht moeten onderzoeken en de vervolgstappen moet ondernemen.  
Bij bestuursvergaderingen zal de VCP ook moeten worden geagendeerd. Ook hierop dient beleid te 
worden opgesteld waarin stappen worden omschreven van de scenario’s die zich kunnen voordoen 
en welke stappen worden gevolgd. Dago en Paul stellen beleid op.  Marcel geeft aan dat hij wellicht 
iets heeft wat ons kan helpen bij het opstellen van deze stukken. 
Verder zal de VCP worden geïntroduceerd bij de leden, via bijvoorbeeld aanwezigheid (introductie) 
bij trainingen, trainers, Ins en Outs.  
 
6. Zaken lopend seizoen 
Wouter licht toe: Financiële situatie, afstemming DAS, ouders en commissies. Bij Sweti Day gaan we 
na wat de vrijspeelmogelijkheden zijn (strippenkaarten) zodat er voor een klein groepje 



 
 

 

vrijspeelmogelijkheid mogelijk is. Wouter geeft aan laatst bij een werkgroep 
verenigingsondersteuning te zijn geweest. Verder zijn er ontwikkelingen t.a.v. de toegang voor leden 
en de schuifdeur: Alle leden krijgen een pasje.  
 
7. Stemming: investeren in dimmer voor de lichten  
Er is ruimte om te denken aan investeringen. Idee is om deze ruimte (zeg ca. € 1000,-) besteden aan 
eerder genoemde suggesties, zoals een dimmer voor de zaalverlichting. Dago vraagt wat de 
richtlijnen zijn en het lichtniveau waarop gedimd moet worden. De gegevens van de verlichting zullen 
nagegaan worden bij de school en wordt er gekeken wat er nodig is om (eventueel met dimmen) 
badminton te spelen. Er wordt positief gestemd om hierin actie te ondernemen. 
Dago geeft aan dat er een aantal palen krom zijn. Een aantal materialen zijn bedoeld voor gedeeld 
gebruik. Hij vraagt of er geïnvesteerd kan worden in eigen netten en palen. 
 
8. Rondvraag 
Geen punten. 

 
9. Sluiting 
Op dinsdag 15 december wordt een  ALV t.b.v. de stemming over de financiën ingepland.  
 
 


