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UITNODIGING 

tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

van Badmintonvereniging Olympia Haarlem 

 

Datum: woensdag 13 februari 2019 

Locatie: Olympia Haarlem (bestuurskamer) 
Aanvangstijd: 19.30 uur 
Aanwezig: Martijn Klaassen (voorzitter), Lisa Meijer (penningmeester), Corinne Zeilstra (secretaris), Ruud Bakker, 
Gerard Weitkamp, Paul Elferink, Mark van Drimmelen, Kees Bakker, Gerda Rokx, Cheung Henk Fung, Tjun-Ming Wong, 
Casper Roosenstein en Ton van Waarde (SV) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agenda  
 

1. Opening 
Martijn opent de vergadering om 19.39u en heet iedereen welkom. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Corinne meldt dat er geen ingekomen stukken zijn. Wel zijn er twee wijzigingen ten opzichte van de documenten die 
zijn meegestuurd met de uitnodiging. Deze wijzigingen hebben betrekking op de bestuursverkiezing en het verslag van 
de secretaris.  
 
3. Goedkeuring en vaststelling van de notulen van de ALV 2016-2017. 
Er zijn geen opmerkingen over notulen van de ALV. De notulen van de ALV zijn goed gekeurd en vastgesteld. 
 
4. Vaststellen van de jaarverslagen van de voorzitter en secretaris 
Voorzitter 
Martijn leest het verslag van de voorzitter voor. Paul geeft aan dat de netten en telborden in principe door de SV 
vervangen moeten worden als dat nodig is. Ton gaat dit opnemen met de SV. 
 
Secretaris 
Corinne geeft een samenvatting van het verslag van de voorzitter. Ruud vraagt wat er is gedaan aan de verbetering 
van de website. Corinne vertelt dat de website in het beheer is van de SV. Alle sporten die Olympia aanbiedt, staan op 
de website. Het is belangrijk dat de juiste informatie op de website staat, zodat nieuwe leden deze makkelijk kunnen 
vinden. Ruud geeft aan dat het leuk is als de uitslagen van de wedstrijden op de website staan. Corinne vertelt dat de 
link van de Badmintonbond op de website staat. Er is nu niemand die de website regelmatig up to date kan houden. 
Het is beter om weinig informatie te vermelden, dan verouderde informatie. 
 
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 geeft een aantal aanbevelingen voor het komende seizoen. Uitgaven uit de kas moeten 
worden verantwoord met bonnetjes en er moet worden zorggedragen voor een nauwkeurig bijgehouden ledenlijst. 
Martijn geeft aan dat het bestuur de aanbevelingen mee zal nemen. De kascommissie stelt voor decharge te verlenen 
aan het bestuur. Decharge aan het bestuur wordt verleend. 
 
Martijn bedankt Gerard en Ruud voor hun inzet binnen de kascommissie. 
 
6. Verkiezing kascommissie seizoen 2018-2019 
Ruud geeft aan dat de samenwerking in de kascommissie goed verloopt, maar dat het ook goed is als er meer roulatie 
zou zijn. De commissie met drie personen vervullen, is ook een mogelijkheid. Kees zegt dat het handig is om aan te 
geven hoeveel tijd je eraan kwijt bent. Ruud geeft aan dat het een kleine club is, dus dat het een avond werk is. Paul 
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wil het deze keer wel overnemen, zodat Ruud een jaartje kan overslaan. Martijn zegt dat het goed is om de leden erop 
te attenderen. Gerard en Paul zullen de kascommissie van seizoen 2018-2019 vormen. De leden gaan hiermee 
akkoord. 
 
7. Goedkeuring van het financieel verslag van de penningmeester 
Lisa leest het financieel verslag voor. Er zijn geen opmerkingen of vragen over het verslag. Het financieel verslag wordt 
goedgekeurd. 
 
8. Vaststellen van de begroting seizoen 2018-2019 
Lisa en Martijn hebben de begroting opgesteld. Lisa geeft aan dat het idee er is om een toernooi te organiseren om 
extra inkomsten binnen te halen. Martijn vertelt dat er verwacht wordt dat er minder geld wordt uitgegeven aan de 
shuttles dan vorig seizoen, omdat er meer aandacht is voor het prepareren. De hoogste verwachte kosten zijn voor de 
zaalhuur en het betalen van de trainer. Paul vraagt of er iemand verantwoordelijk is voor het beheer van de shuttles. 
Corinne geeft aan dat dit nu niet het geval is. Henk zegt dat er dure shuttles gebruikt worden en dat er goede shuttles 
zijn die goedkoper zijn. Martijn reageert dat er veel verschillende meningen zijn over welke shuttles gebruikt moeten 
worden. Paul geeft aan dat op de website van de Bond een lijst staat met shuttles die mogen worden gebruikt. Het 
bestuur staat open voor adviezen m.b.t. de keuze van soort shuttle. 
Ruud vraagt of we denken uit te komen ten opzichte van de begroting, aangezien het seizoen al voor de helft voorbij 
is. Martijn geeft aan hiervan uit te gaan, mede door de toename van het aantal leden. 
 
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 treedt af als voorzitter en stelt zich niet opnieuw verkiesbaar voor een functie in het bestuur. Corinne 
Zeilstra treedt af als secretaris en stelt zich verkiesbaar voor de functie van voorzitter. Mark van Drimmelen stelt zich 
verkiesbaar als secretaris. Lisa Meijer blijft in de functie van penningmeester. Corinne geeft aan dat er geen 
aanmeldingen zijn binnengekomen van eventuele tegenkandidaten. 
 
De leden gaan akkoord met het voorstel om Corinne Zeilstra aan te stellen als voorzitter. Ook gaan zij akkoord met het 
aanstellen van Mark van Drimmelen als secretaris. 
 
Ton vraagt wie in het bestuur de afgevaardigde is voor de SV vergaderingen. Dit hoort een vast agendapunt te zijn 
binnen de ALV. Corinne geeft aan afgevaardigde te zullen zijn. Ruud vraagt of er een getrapt systeem is met 
betrekking tot de bestuurstermijnen. Corinne geeft aan dat er een overlap zit in de termijn van drie jaar.  
 
Corinne en Lisa bedanken Martijn voor zijn inzet als voorzitter. 
 
11. Rondvraag en sluiting 
Corinne geeft de leden de mogelijkheid om iets in te brengen of vragen te stellen. Er zijn geen opmerkingen. 
 
Corinne bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.13 uur. 
 

 


