
 
 

BC Delft – Algemene Ledenvergadering 
20 mei 2021, via Zoom  
 
Aanwezig: Wouter, Dave, Thijs, Marieke, Nico, Lucinda, Geert, Linda, Sabine, Anko, Agnes, Dago 
 
Afwezig: Paul, William 
 
Agenda: 
 
1. Opening en welkom 

Wouter opent om: 20:03 
 
 

2. Notulen ALV 17 november en 15 december 2020 
Goedgekeurd.  
Kleine opmerking: Agnes staat twee keer aanwezig. 
 

3. Zaken lopend seizoen en vooruitblik komend seizoen 
Lopend seizoen: 
Veel activiteiten zijn helaas niet doorgegaan, zoals het toernooi en het overvaltoernooi. Wel zijn 
er online trainingen aangeboden en konden we sinds eind februari de buitentraining starten 
voor de jeugd. Vanaf eind maart kon dit ook voor de senioren. Hier is toen ook een 
AirBadminton set voor aangeschaft. Verder is er dit jaar ook een nieuwe geluidsinstallatie 
aangeschaft voor de toekomstige toernooien . 
Dit jaar zal er wel jeugdkamp plaatsvinden op initiatief van Paul en Tatum. Dit zal een kamp van 
2 dagen worden met een overnachting in Noord-Holland. Het jeugdkamp zal 5 en 6 juni 
plaatsvinden. 
De trainingen zijn ook weer begonnen(19 mei). Doordat we laat weer pas mochten beginnen 
met trainen is er besloten om de trainingen tot de zomervakantie door te laten lopen. De laatste 
training zal dan op 14juni zijn. De zomerbadminton zal dit jaar ook weer doorgaan. 
 
Komend seizoen: 
Alle trainers zijn bevestigd voor komend seizoen. Voor de senioren zullen dit Arless, Dennis, 
Demi, Lorenzo en Jos zijn. Voor de jeugd zal dit Jos, Lorenzo, Tatum, Jeroen en Wilco zijn. 
Na advies van de TC is er besloten om geen banen te verhuren aan Swety Day. Dit omdat er 
komend seizoen meer trainingsaanmeldingen zijn en anders geen mogelijkheid maar zal zijn 
voor nieuwe leden. 
De jeugdcompetitie zal komend jaar weer gelijk lopen met de seniorencompetitie. 
 

4. Stand van Zaken en Begroting seizoen 2021-2022 
De financiën worden toegelicht door Dave. 
Stand van zaken: 
Dave geeft aan de hand van een stava inzicht in de huidige stand van zaken. 
Inkomsten: 
Momenteel is €29919 van de €33323 binnen. Er moet nog aan €2500 contributie geint worden. 

https://tudelft.zoom.us/j/97963864460?pwd=bStIWngxSlZaYXZFOGhQK21zbjZJdz09


 
 

Wouter heeft er voor gezorgd dat we €3900 aan subsidies hebben ontvangen. Er is €650 aan 
sponsering gekregen. De inkomsten voor de bar en de toernooien zijn op €0 gezet. Het is nog 
geen einde seizoen dus wellicht zal de bar nog iets inbrengen. 
Uitgaven: 
We hebben maar €11168 van de €16546 aan zaalhuur hoeven te betalen dit seizoen, doordat de 
penningmeester een corona korting van €5378 heeft geregeld .Voor de shuttles is dit seizoen 
vanzelfsprekend ook minder uitgeven dat begroot, €2150 van de €4000. Verder zijn de uitgaven 
zo goed als begroot. 
 
Dit alles bij elkaar komt op een positief resultaat van €5666 uit. Dit komt door alle meevallers: 
de subsidie, minder huur en minder shuttles. 
Als we dit bedrag bij ons eigen vermogen optellen zouden we op een eigen vermogen van 
ongeveer €41000 komen. Dit is ver boven het ooit bepaalde gezonden eigen vermogen van 
€25000. Doordat we dit jaar niet alle diensten konden leveren door corona en er wel winst is 
gemaakt is er besloten voor een teruggave aan de leden van €8000. Dit zal het eigen vermogen 
naar ongeveer €33000 brengen, wat iets lager is dan dat van nu(€35790). 

 
Vraag van Geert: “Heeft de bond toernooienkosten doorbelast?” 
Antwoord van Wouter: “Het bedrag per toernooi inschrijving niet, aangezien er geen toernooien 
zijn ingeschreven” 
 
Begroting: 
Inkomsten: 
De contributie met alle bijdrages komt uit op €37047. Dit is iets hoger dan vorig jaar, dit door de 
€4000 korting die dat jaar is gegeven op de basiscontributie. Dat zal dit jaar overzichtelijker 
worden weergeven. De bar is wat hoger begroot, op €1500, om hier een realistischer beeld te 
geven. De toernooien zijn dit jaar wel weer begroot met het idee dat deze komend seizoen wel 
door zullen gaan. 
 
Uitgaven: 
De bond heeft de contributie verhoogd naar €14,55 wat er voor zorgt dat de bond is begroot op 
€2061. De competitie bijdragen is wat lager, omdat we 1 team minder hebben komend seizoen. 
Hierdoor komt de competitie uitgaven op €2822,95. Alle budgetten zijn hetzelfde gebleven. Het 
JC budget is iets verhoogd naar €500. Dit is voornamelijk voor het jeugdkamp gedaan. Budget 
inboedel is gezet op €1000 voor de dimmende lampen. Corona dotatie staat nu netjes dit jaar op 
de begroting part. Zoals eerder vernoemd is er besloten voor restitutie van €8000. Dit 
seizoen(20/21) zal er naar rato van gemiste trainingen en competitie €4000 terug geven 
worden. Komend seizoen(21/22) en dus op de begroting zal er een korting van €4000 worden 
gegeven op de contributie welke geldt voor de leden die dit en komend seizoen lid zijn. 

 
Dit leid tot een negatieve begroting van €-2522,97. 
Alle bedragen (contributie, competitie, training etc.) blijven hetzelfde voor komend seizoen. 

 
Vraag van Geert: “Kan de restitutie optioneel? Sommige leden zullen het de club ook gunnen.”  
Antwoord Dave: “Ik krijg voornamelijk mailtjes van mensen die de hele som betalen niet 
helemaal eerlijk vinden gezien de situatie dus zie ik zie dat niet helemaal.” 
Teruggaven: 



 
 

Totaal zal er €8000 euro teruggeven worden. Komend seizoen zal er een korting van €4000 
worden gegeven op de contributie welke geldt voor de leden die dit en komend seizoen lid zijn. 
Dit seizoen(20/21) zal er naar rato van gemiste trainingen en competitie €4000 terug geven 
worden. 
Hiervoor is €2000 voor de trainingen en €2000 voor de competitie. De rato wordt gemaakt door 
het restitutie bedrag gedeeld door het totaal bedrag maal 100%. 
Voor de training is dit 2000/10000 * 100% = 20%. 
Voor de competitie is dit 2000/5000 * 100% = 40% 
Een voorbeeld: Senior lid Veer betaalt €170 voor twee trainingen en €90 voor competitie en 

krijgt 170 x 20% + 90 x 40% = 34 + 36 = €70 terug. 

 
5. Vaststellen begroting 

De begroting is goedgekeurd. 
 

 
6. Rondvraag 

Geert: Compliment voor Dave. Verbeteringen zijn doorgevoerd die uit de kas commissie 
kwamen 
 
Dave: De tags heb ik nog niet, komt er een tweede uitgeef ronde => Als je er geen hebt of hij 
werkt niet, stuur dan een mailtje naar de secretaris, dan wordt dat opgelost. 
Verder dank aan de kas commissie en de TC. 
 
Wouter: Dank aan de TC voor al het werk zonder dat we kunnen badmintonnen. 
Is het een idee om dit soort dingen vaker digitaal of hybride te doen? 
Linda: => Hybride is niet handig, aangezien je dan wel veel mist betreft geluiden en impressies 
van iedereen. 
Geert: Handig om de statuten eerst te checken of het online wel allemaal mag. 
 

Wouter wil er mee gaan volgend jaar na de ALV mee stoppen. Mocht je je geroepen voelen, 

meldt je gerust. 

 
7. Sluiting 

Wouter sluit om 20:58 


