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UITNODIGING 

tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2019-2020 

van Badmintonvereniging Olympia Haarlem 

 

 

Datum: woensdag 30 oktober 2019 

Locatie: Olympia Haarlem (bestuurskamer) 
Aanvangstijd: 19.30 uur 

Aanwezigen:  
Bestuur:  

- Corinne Zeilstra (voorzitter) 

- Lisa Meijer (penningmeester)  

- Mark van Drimmelen (secretaris) 

 
Kascommissie: 

- Paul Elferink 

- Gerard Weitkamp (vertegenwoordigd door Paul)  

 
Technische Commissie: 

- Paul Elferink 

 
Afgevaardigde Omni: 

- Nico van Waarde 

 
Overige leden: 
A.R. Abbestee, R. Bakker, C. Bakker, F. Dirksen, J. van Emmerik, R. Geerts, H.J. Hinkema, B. Huis, D. Orij,  
S.A. Payrable, G. Rokx, A. Rooijmans, C. Roosenstein, T.M. Töning, H. van Rijn, C. Weber, T.M. Wong 

 

 
 
Agenda  
 

1. Opening          blz. 1 

2. Ingekomen stukken en mededelingen       blz. 1 

3. Goedkeuring en vaststelling van de notulen van ALV 2018-2019    blz. 1 

4. Vaststellen het jaarverslag van de secretaris      blz. 1 

5. Verslag van de kascommissie        blz. 2 

6. Verkiezing kascommissie seizoen 2019-2020      blz. 2 

7. Goedkeuring van het financieel verslag van de penningmeester    blz. 2 

8. Vaststellen van de begroting seizoen 2019-2020      blz. 3 

9. Vaststellen van het bedrag of waarde, waarboven het bestuur goedkeuring behoeft   blz. 3 

van de ALV om rechtshandelingen in naam van de vereniging aan te gaan.    

10. Bestuursverkiezing         blz. 3 

11. Rondvraag en sluiting         blz. 4 

12. Bijlage – Verslag kascontrole 2018-2019       blz. 5 
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1. Opening  
Corinne opent de vergadering om 19.34u en heet iedereen welkom.  

 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  
Corinne vraagt Mark of er nog ingekomen stukken of mededelingen zijn betreffende de ALV. Mark 
meldt dat er geen ingekomen stukken zijn, nog dat er mededelingen zijn betreffende de ALV.  

 
 

3. Goedkeuring en vaststelling van de notulen van de ALV en BLV 2018-2019.  
Er zijn geen opmerkingen betreffende de notulen van de ALV 2018-2019 noch betreffende de notulen 
van de BLV 2018-2019.  

 
De notulen van de ALV en BLV zijn goed gekeurd en vastgesteld.  

 
 

4. Vaststellen van de jaarverslagen van de voorzitter en secretaris  

Mark neemt het verslag van de secretaris door. Hij geeft hierbij aan dat de huidige tabellen in het 
verslag niet kloppend zijn, en dat deze nog zullen worden aangepast.  

 
Dhr. R. Bakker geeft aan dat hetgeen wat hij met name mist bij de tabellen is dat er per jaar het aantal 
afmeldingen en het aantal aanmeldingen wordt weergegeven. Om zodoende het verloop van het 
aantal leden in de gaten te houden en mogelijke trends te zien. 
 

 
In het verslag wordt genoemd dat er meer handhaving is gekomen omtrent de afspraken betreffende 
de shuttles. Dhr. P. Elferink vraagt hier verdere toelichting toe.  
 
Corinne geeft aan dat voorheen het onderhoud van de shuttles werd gedaan door onze trainer Jan. Na 

vertrek van Jan is er geen vast persoon aangesteld die het onderhoud van de shuttles op zich neemt. 
Er is toen der tijd voor gekozen om elk team een vast aantal kokers te geven, waarbij zij zelf 
verantwoordelijk waren voor het onderhoud van deze shuttles. Echter is dat toen niet geheel goed 
gegaan waardoor wij als club vrij snel door onze shuttles heen waren en er extra shuttles bijgekocht 
moesten worden. 
 
Shuttles zijn echter een grote kostenpost. Om de kosten te verminderen hebben wij als bestuur er dan 
ook voor gekozen om de eerdere regelgeving omtrent de shuttles beter te handhaven. Elk team dat 
met veren shuttles speelt heeft genoeg kokers gekregen om per keer dat zij een wedstrijd hebben (8 
matches), 1½ koker kunnen gebruiken. Elk team is zelf verantwoordelijk voor onderhoud van deze 
shuttles. Wanneer deze shuttles op zijn zullen er dan ook geen nieuwe worden geleverd door de 
vereniging.  
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5. Verslag van de kascommissie  
De kascommissie bestaat dit jaar uit Gerard Weitkamp en Paul Elferink.  
Gerard is echter niet aanwezig i.v.m. ziekte. Paul zal daarom beide leden vertegenwoordigen deze 
avond. 
 
Paul leest het verslag van de kascommissie voor.  
De kascommissie heeft de volgende constateringen en aanbevelingen gedaan:  

 
o Voor een volgende kascontrole is het wenselijk dat er een aansluiting is gemaakt tussen de 

leden/contributieoverzicht, de ontvangsten via de bank en de verantwoording in de 
jaarrekening. 

o De memoriaalboekingen worden niet volledig in balans gebracht. De aanbeveling is om deze 

volledig weer te geven. 
 
Corinne geeft aan dat het bestuur de aanbevelingen mee zal nemen. 
De kascommissie stelt voor decharge te verlenen aan het bestuur. Decharge wordt verleend. Corinne 
bedankt Paul voor de inzet binnen de kascommissie. 

 
 

6. Verkiezing kascommissie seizoen 2018-2019  
Ruud Bakker geeft aan dat hij de taak dit jaar weer wil overnemen van Gerard.  
 
Corinne geeft aan dat gedurende de ALV van vorig jaar is er aangegeven dat degene die deze taak op 
zich nemen behoefte hebben aan meer roulatie binnen de kascommissie. Er is toen ook voorgesteld 

om eventueel een commissie te vormen met drie personen. Verder geeft Corinne aan dat het mogelijk 
handig is om in het vervolg al enkele maanden voor de ALV op zoek te gaan naar alternatieve leden 
voor de kascommissie voor het seizoen erna. Ditzelfde systeem wordt nu al toegepast bij het aftreden 
van een bestuurslid om zodoende te voorkomen dat er geen alternatief is.  
 

Casper Roosenstein geeft aan in de leer te willen bij de kascommissie zodat hij deze taak volgend jaar 
op zich kan nemen te samen met een ander lid. 
 
Paul en Ruud stemmen zich verkiesbaar voor de kascommissie voor het seizoen 2019-2020, met 
Casper als aspirant. De leden gaan hiermee akkoord. 

 
 

7. Goedkeuring van het financieel verslag van de penningmeester  
Lisa leest het financieel verslag voor.  
 
Ruud vraagt naar de uitgave betreffende de telborden. Gedurende de vorige ALV was er besproken 
dat deze eventueel door de OMNI vereniging betaald zouden kunnen worden. Echter heeft de 
vereniging deze nu zelf betaald. Mark legt uit dat de reden waarom de badmintonvereniging zelf 
betaald is omdat zij hier zelf voor gekozen hebben. De OMNI vereniging zou de borden betaald kunnen 
hebben, echter zou dat ook inhouden dat zij en alle andere sportvormen gebruik zouden mogen 
maken van deze telborden. Hierdoor zouden de borden sneller kwijt en/of stuk zijn.  
 

Verder waren er geen vragen betreffende het financieel verslag. Het financieel verslag wordt 
goedgekeurd. 
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8. Vaststellen van de begroting seizoen 2018-2019  

Lisa heeft de begroting opgesteld.  
Ze vertelt dat veel van onze leden competitie spelen, er zijn zelfs een aantal die alleen competitie 
spelen. De leden die alleen competitie spelen betalen een basisbedrag van €10. Om bij deze leden 
vooralsnog inkomsten te genereren voor de vereniging. Zij betalen dus geen contributie om vrij in de 
zaal te kunnen spelen. 

 
Verder zijn de kosten voor de shuttles hoger uitgevallen dan in eerste instantie begroot was. Dit is met 
name door een fout in de begroting. De kosten voor de shuttles waren begroot op €1000,-, echter zijn 
deze hoger uit gevallen. Het bestuur hoopt dat met de gewijzigde voorwaarden betreffende het 
onderhoud van de shuttles (zoals beschreven onder punt 4) deze het komende jaar langer mee zullen 

gaan en de kosten daardoor lager zullen uitvallen. 
Lisa legt ook uit dat de zaalhuur afwijkend is ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is omdat wij dit 
jaar ook op de zaterdag ochtend spelen. 
 
Dhr. van Emmerik vraagt hierop hoe het staat met het animo op de zaterdag en wat de plannen zijn 

voor het komende jaar. Mark geeft aan dat het animo op de zaterdagen momenteel nog verspreid is. 
De ene dag is het drukker dan de andere dag. Maar er zijn zeker vaste leden die er gebruik van maken, 

zowel competitie als recreanten. Het is echter nog niet duidelijk of dit volgend jaar ook nog door zal 
gaan gezien daarvoor nog een peiling onder de leden gedaan dient te worden. Deze zal begin 2020 
gehouden worden. 

 
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  
Corinne Zeilstra treedt af als voorzitter en stelt zich niet opnieuw verkiesbaar voor een functie in het 
bestuur. Lisa Meijer treedt af als penningmeester en stel zich niet opnieuw verkiesbaar voor een 

functie in het bestuur. Mark van Drimmelen treedt af als secretaris en stelt zich verkiesbaar als 
voorzitter. Arianne Abbestee stelt zich verkiesbaar als secretaris. Tjun Ming Wong stelt zich 

verkiesbaar als penningmeester. Mark geeft aan dat er geen aanmeldingen zijn binnengekomen van 
eventuele tegenkandidaten. De leden gaan akkoord met het voorstel om Mark van Drimmelen aan te 
stellen als voorzitter. Ook gaan zij akkoord met het aanstellen van Arianne Abbestee als secretaris en 
Tjun Ming Wong als penningmeester. 
 

Nico vraagt wie in het bestuur de afgevaardigde is voor de SV vergaderingen. Dit hoort een vast 
agendapunt te zijn binnen de ALV. Mark geeft aan afgevaardigde te zullen zijn..  
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11. Rondvraag en sluiting  
Mark geeft de leden de mogelijkheid om iets in te brengen of vragen te stellen. Nico vraagt om de 
verkiezing voor afgevaardigde voor de SV vergaderingen op te nemen tot een vast agendapunt binnen 
de ALV. Verder vraagt Paul om ook het verslag van de technische commissie op te nemen tot een vast 
agendapunt binnen de ALV.  
 
Hierna zijn er geen verdere vragen van de leden. Mark bedankt de leden voor hun aanwezigheid en 

sluit de vergadering om 20:01 uur. 
  



 Secretariaat 
 Mark van Drimmelen 

 
 Olympia Badminton Haarlem 
                           badminton@olympiahaarlem.nl  

 
Badmintonvereniging 

 
 

 
5 

12. Bijlage – Verslag kascontrole 2018-2019 
 

 


