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UITNODIGING 
tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering 

van Badmintonvereniging Olympia Haarlem 
 
Datum: woensdag 10 april 2019 
Locatie: Olympia Haarlem (bestuurskamer) 
Aanvangstijd: 20:00 uur 
 
Aanwezigen:  
C.P.C. Zeilstra (Voorzitter), M.G. van Drimmelen (Secretaris) 
A.R. Abbestee, P. Blom, P. Elferink, J. van Emmerink, A.L. van Ende/Zeldenrust, F. Herscheid, H.B. Hinkema, B. Huis, M. 
Klaassen, H. de Lange, D. Orij, S.A. Payralbe, A. Rooijmans, C.F. Roosenstein, T.M. Rutten, T.M. Toning, J.B. Vergnas, 
S.G. Weitkamp, K.M. Wong, C.S. Zeldenrust, R.S. Zonneveld 
 
Aanwezigen middels machtiging: 
L. Meijer (Penningmeester), T. Krijger, T.M. Wong 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agenda  

- Contributiewijziging speelseizoen 2019-2020 
 
1. Opening 
Corinne opent de vergadering om 20:00u en heet iedereen welkom. 
 
2. Uitleg situatie 
Corinne legt de huidige situatie voor aan de aanwezigen leden. 
 
Momenteel is er met de OMNI vereniging overlegd om in de maanden september, oktober en november de zaal te 
kunnen huren op de zaterdag. Bij overleg met de OMNI vereniging zijn zij bereid geweest om hun prijs te verlagen. 
Echter zal de laatste zaterdag van november afvallen, doordat de zaal dan al in gebruik wordt genomen door de 
hockey. 
 
Voordelen van het betrekken van deze zaterdagen: 

- Meer speel mogelijkheden voor zowel recreanten als competitiespelers. 
- Meer ruimte om te spelen op de woensdag avond 
- Meer gelegenheid om samen te spelen tussen recreanten en competitiespelers. 

Zeker gezien het feit dat de helft van de leden competitie spelers zijn. 
- Meer trainingsmogelijkheden voor competitiespelers door het verschuiven van de wedstrijden naar de 

zaterdag. 
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3. Vergelijking met andere verenigingen 
 
Tabel 1 (uitgedeeld tijdens de vergadering) 
 

 Olympia 
(voorstel) 

Olympia 
(huidig) 

Kennemerland Onze 
Gezellen 

Duinwijck 

Seizoen sept - mei sept - mei sept - juni sept - april sept - april 

Weken 
Speelmomenten 

37 
49 

37 
37 

41 
41 

33 
33 

33 
33 x 4 

Training senioren x x    

Shuttles 
inbegrepen 

x x x x  

Contributie €198,- €168,- €150,- €150,- €210,- 

Prijs per week 
Prijs per 
speelmoment 

€5,35 

€4,04 

€4,54 

€4,54 

€3,65 

€3,65 

€4,54 

€4,54 

€ 6,36 

€ 1,59* 

* bij 4 avonden per week badmintonnen 
 
 
Uit de tabel valt het volgende te herleiden: 
 

- Olympia kan het best worden vergeleken met Kennemerland en Onze Gezellen. Duinwijck heeft een eigen hal 
en kan daarom meer avonden per week bieden. Daar kunnen wij niet tegenop concurreren. 

- Wij zijn de enige vereniging die senioren training aanbieden. 
- Gezien wij 49 speelmomenten bieden zitten wij qua prijs tussen Kennemerland en Onze Gezellen in. Indien 

iemand alleen de woensdagavond speelt ligt de prijs hoger. Echter dient hierbij wel rekening te worden 
gehouden dat wij hiervoor iedere week een uur training aanbieden. 

 
4. Inbreng en vragen van leden 
 
Inbreng - P. Elferink 
Het is voor teams zelf mogelijk om te bepalen op welke dag er gespeeld wordt. 
Door een overgetelde speelsleutel aan te vragen is er mogelijkheid tot wisseling tussen de woensdag en de zaterdag. 
Zo is het voor de teams ook makkelijker om bij elkaar in te vallen. 
 
Vraag - G. Weitkamp 
Wat was de uitslag van de eerdere  peiling? 
 
 Corinne 
 Uit de peiling was gebleken dat de meerderheid van de stemmers voor was. 
 
Wedervraag - H. de Lange 
Waren dit met name competitie spelers 
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 Corinne 
 Ja, de meeste leden die voor hadden gestemd waren competitiespelers. 
 Maar er waren ook een hoop niet competitiespelers die voor hadden gestemd. 
 Hun voornaamste reden om voor het voorstel te stemmen was omdat zij hierdoor meer gelegenheid zouden  
 hebben om onderling ook nog te kunnen spelen. 
 
Vraag - G. Weitkamp 
Geeft aan angst te hebben dat mensen zich gaan splitsen in een groep die op de woensdag speelt en een groep die op 
de zaterdag speelt. 
 
 Corinne 
 Ik begrijp dat hier angst voor is. 
 Echter is het zo dat de trainingen alleen op de woensdag avond blijven. De spelers die dus specifiek voor de training  
 komen, zullen de woensdag dus ook aanwezig zijn. De zaterdagen zijn bedoeld voor competitie en voor recreanten  
 om extra te oefenen of gewoon lekker te spelen. Het is natuurlijk mogelijk dat er een aantal leden vast op de  
 zaterdag zullen gaan spelen, waardoor we deze op de woensdag avond missen. We zijn dan ook al met het bestuur  
 naar mogelijkheden aan het kijken om nieuwe leden te trekken, mede om deze reden. 
 
Inbreng - G. Weitkamp 
Geeft aan dat het misschien een mogelijkheid is om eerst een test jaar te doen. 
Om vervolgens aan het einde van het jaar middels een peiling te kijken of het een geslaagd experiment is. 
 
Vraag - P. Blom 
Als wij op de zaterdagen gaan spelen, wordt er dan ook vanuit de OMNI vereniging verwacht dat wij als vereniging op 
de zaterdagen bardienst gaan draaien? 
 
 Corinne 
 Nee, de bardienst staat los van deze zaterdagen. 
 
Vraag - M. Klaassen 
Vraagt wie hiervan gebruik zal maken? 
 
Klaassen geeft aan dat hij het oneerlijk vindt dat recreanten mee moeten betalen voor de zaterdagen, gezien zij ook al 
mee moeten betalen aan de shuttles. 
 
 Corinne 
 De algemene contributie voor shuttles is een concept die alle verenigingen gebruiken. 
 Op deze manier kunnen de shuttles makkelijker bekostigd worden, ook shuttles die door de recreanten zelf worden  
 gebruikt. 
 
Inbreng - C. Roosenstein 
De zaterdagen zijn ook beter voor het introduceren van intro leden. 
Zij kunnen op deze manier gemakkelijker een keer de sport beoefenen om zo doende kennis te maken. 
 
Inbreng - P. Elferink 
Ik ben het eens met het eerdere voorstel van Weitkamp. 
Het lijkt mij ook verstandiger om een pilot van 1 jaar te draaien, om vervolgens middels een peiling een evaluatie te 
doen. 
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Inbreng - P. Blom 
Geeft aan dat, wanneer het voorstel wordt aangenomen, het mogelijk een idee is om een app aan te maken specifiek 
voor de zaterdag. Om zodoende het spelen op de zaterdag voor zowel competitiespelers als recreanten meer te 
stimuleren. 
 
Vraag - Kees (trainer) 
Is het mogelijk om op de zaterdag een intro van buiten de vereniging mee te nemen? Of het instellen van een 
strippenkaart voor spelers van buitenaf? Ik ken namelijk genoeg spelers die ook graag op de zaterdag zouden willen 
spelen vanuit andere verenigingen. Ze zouden er ook graag voor willen betalen. 
 
 Corinne 
 Dat is zeker een mogelijkheid 
 
 
5. Voorstel 
 
Na de inbreng van verschillende leden komt de voorzitter met het volgende voorstel: 
 
Het bestuur der badminton vereniging Olympia wil komend seizoen (2019-2020) de contributie verhogen met €30,-. 
De verhoging van de contributie is bedoeld zodat in de maanden september tot en met november de zaal ook op de 
zaterdag van 10:00 uur tot 14:00 uur kan worden gehuurd. De zaal staat dan zowel open voor competitiespelers als 
recreanten. Er wordt op deze dag geen training gegeven. 
 
Bij instemming tot dit voorstel zal na één jaar een peiling plaats vinden onder de leden om te bepalen of de extra 
dagen van nut waren. 
 
Mocht het blijken dat na een jaar de meerderheid geen baat heeft gehad bij de extra dagen, dan zal de actie worden 
terug getrokken en de contributie weer worden verlaagd. 
 
6. Machtigingen 
 
Voor uitvoering van de stemming vraagt de voorzitter of mensen nog in het bezit zijn van machtigingen. 
 

- Corinne geeft aan twee machtigingen te hebben ontvangen van T. Krijger en T.M. Wong. 
- Mark geeft aan één machtiging te hebben ontvangen van L. Meijer. 

 
7. Stemming 
 

Stemming bij voorstel contributieverhoging seizoen 2019-2020 
Voor 21 
Tegen 2 
Neutraal 3 

 


