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Badmintonvereniging
Notulen Algemene Ledenvergadering 2016-2017
Datum: woensdag 22 november 2017
Locatie: Olympia Haarlem (ruimte achter de bar)
Aanvangstijd: 19.30 uur
Aanwezig: Martijn, Frank, Corinne Leden: Arianne, Casper, Lisa, Gerard, Bas, Floris

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening.
Een aantal leden waren in de veronderstelling dat de vergadering zou beginnen om 20.00 uur. Daarom is besloten
hierop te wachten. Martijn opent de vergadering als voorzitter om 19:58 uur.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Arianne heeft een agendapunt ingebracht. Arianne vertelt dat het opstarten van de zaal niet goed verloopt en vraagt hoe
dit verbeterd kan worden. Martijn stelt voor met de teamcaptains te bespreken hoe dit opgelost kan worden. We kunnen
niet eerder in de zaal beginnen, omdat deze bezet is voor 19.30 uur. Martijn stelt voor dat er per avond één persoon per
team vroeg aanwezig kan zijn om de netten op te zetten. Corinne komt met het idee om elk team een avond
verantwoordelijk te maken. Arianne geeft aan dat vanuit de bond wordt verwacht dat spelers een kwartier voor aanvang
aanwezig zijn. Er wordt afgesproken dat er een email uitgaat naar de competitiespelers waarin wordt gevraagd of zij om
19.30 uur speelklaar in de hal kunnen staan om de zaal klaar te maken.
Er zijn geen andere stukken of mededelingen ingebracht.
3. Goedkeuring en vaststelling van de notulen van de vorige ALV, gehouden op 12 oktober 2016 en de BLV,
gehouden op 24 mei 2017.
Deze zijn geheel goedgekeurd.
4. Vaststellen van de jaarverslagen van de secretaris.
Corinne geeft een samenvatting van het secretarieel verslag. Hierin wordt benoemd dat het bestuur streeft naar meer
leden. Casper vraagt of er niet te veel leden zijn voor het aantal banen, als het ledenaantal zal groeien. Corinne geeft
aan dat dit mee zal vallen, in het verleden was er een afhangsysteem. Martijn zegt dat we graag door willen zetten
naar een volgende stap, bijvoorbeeld voor een extra speelavond. Hiervoor zijn meer leden nodig. Volgens Martijn
bouwen we financieel een beetje op, maar het is nog niet genoeg. Er zijn meer leden nodig. Martijn geeft aan dat het
bestuur klein is, waardoor het lastiger is om grote dingen te bereiken. Het bestuur moet veel doorlopende zaken
regelen en daardoor lukt het niet goed tijd te vinden om nieuwe leden te werven. Martijn zegt graag de leden erbij te
betrekken. Arianne geeft aan dat het aantrekkelijk is om lid te worden door de training die wordt gegeven.
5. Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestaat dit jaar uit Ruud Bakker en Gerard Weitkamp. Gerard leest het verslag van de kascommissie
voor. De kascommissie stelt voor decharge te verlenen aan het bestuur. Decharge aan het bestuur wordt verleend.
6. Verkiezing kascommissie seizoen 2017-2018
Martijn vraagt of er leden zijn die zich verkiesbaar willen stellen voor de kascommissie. Arianne vraagt wat deze
functie inhoudt. Gerard vertelt dat de kascommissie alle uitgaven en inkomsten controleert en hoe de uitgaven zich
verhouden ten opzichte van de begroting. Ook geven zij het bestuur aanbevelingen met betrekking tot de financiën.
Arianne geeft aan dat deze functie niet iets voor haar is. Gerard zegt dat hij zich wederom verkiesbaar stelt voor de
kascommissie. Ruud heeft dit bij de secretaris kenbaar gemaakt via de email. Ruud en Gerard worden wederom
gekozen tot kascommissie.
7. Goedkeuring van het financieel verslag van de penningmeester
Martijn geeft een samenvatting van het financieel verslag. Casper geeft aan dat in het verslag het bedrag €10.713,staat, maar dit moet €11.713,- zijn. Afgezien hiervan wordt het financieel verslag goedgekeurd.
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8. Vaststellen van de begroting seizoen 2017-2018
Martijn heeft de begroting opgesteld. Leden gaan unaniem akkoord met de begroting.
9. Vaststellen van het bedrag of waarde, waarboven het bestuur goedkeuring behoeft van de ALV om
rechtshandelingen in naam van de vereniging aan te gaan. Het bedrag staat nu op € 500,00.
Het bestuur stelt voor dit bedrag te handhaven op €500,- . Na een unanieme stemming wordt dit voorstel
aangenomen.
10. Bestuursverkiezing
Martijn Klaassen zal dit jaar de rol van voorzitter blijven vervullen en Corinne Zeilstra zal de rol van secretaris
wederom vervullen. Frank Koper treedt af als penningmeester en stelt zich niet opnieuw verkiesbaar voor een
bestuursfunctie. Het bestuur stelt voor Lisa Meijer te benoemen tot penningmeester. Er zijn geen aanmeldingen
binnengekomen van eventuele tegenkandidaten.
De leden gaan akkoord met het voorstel om Lisa Meijer aan te stellen als penningmeester.
11. Rondvraag en sluiting
Voorzitter geeft de leden de mogelijkheid om iets in te brengen of vragen te stellen.
Martijn benoemt dat er een Schipholfonds bestaat. Dit fonds geeft sportverenigingen financiële ondersteuning. Er kan
bekeken worden of dit fonds een bijdrage kan leveren voor de aanschaf van shuttles of shirts. Arianne geeft aan dat zij
hier wel naar wil kijken, maar dat ze niet een heel subsidieplan wil schrijven. Martijn geeft aan dat een subsidieplan
niet nodig is en hij zal de informatie naar Arianne sturen.
Arianne komt met het idee om een invitatie toernooi te organiseren om nieuwe leden te werven. Iedereen kan dan
familie en vrienden meenemen. Arianne vertelt dat dit voor familie/vrienden een leuke manier is om een potje
badminton te spelen en te ontdekken of ze badminton leuk vinden. Casper stelt voor om in de uitnodiging alvast aan
te geven wat de gereduceerde prijs is om lid te worden. Arianne zegt dat ze het leuk vindt om na te denken over het
toernooi. Lisa zegt hier samen naar te willen kijken.
Martijn bedankt Frank voor het penningmeesterschap van afgelopen jaar. Ook bedankt hij Ruud en Gerard voor hun
inzet binnen de kascommissie.
De voorzitter bedankt de leden en sluit de vergadering om 20.52.
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