
1 
 

BC Level notulen Algemene Ledenvergadering woensdag 18 mei 2016. 
Locatie:  "Boerderij de Deel", Treubstraat te Oss. 
 
Aanwezig:  

 Bestuur: Ruud van Benthem, Cathy van Doorn, Eric Falck, Hans Diehle (aspirant lid) en Hans Alards. 

 Leden: Dennis van Heumen, Edouard Balfour van Burleigh, Fred Brassé, Benny Duys, Peter Wolf, Wim Arts, Kim 
Daanen en Leon Hoek. 

  Bezoekers: Gijs Verheijden (vader van Luuk), Peter en mevrouw Moravec (ouder van Gregor). 
 Afwezig: 

 Met kennisgeving: Richard Ceelen, Gijs Langens, Connie van Wegen, Monique van Helden, Sabine Meulendijks, 
Pieter Wouters, Ruurd van Veen, Jan van Nistelrooij. 

 Zonder kennisgeving: alle overige leden. 
 
Agenda: 

1. Opening.  

2. Ingekomen stukken. 

3. Notulen ALV 6 mei 2015. 

4. Bestuursverkiezing  
a) Het bestuur stelt Hans Diehle voor als algemeen bestuurslid. 

b) Eric Falck treedt af als penningmeester en stelt zich niet meer herkiesbaar. Eric blijft wel 
beschikbaar om het bestuur in staat te stellen een opvolger(ster) te vinden. 

5. Stand van zaken op de speelavonden. 
6. Beleidsplan stand van zaken. 

7. Pauze.  

8. Verslag kascontrolecommissie.  

9. Financieel verslag penningmeester  
            a. Begroting seizoen 2016-2017.  

            b. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.  
10. Rondvraag.  

11. Sluiting.  
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de 31ste ALV, heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de ouders van Luuk en Gregor, en 
bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid. 
Hij bedankt in het bijzonder alle vrijwilligers die door hun inzet het badminton mogelijk maken.  
 
Terugblikkend op het seizoen 2015 / 2016 kan gesteld worden dat het een druk, actief en goed badmintonjaar is geweest. 
Enkele opmerkelijk feiten zijn: 

 7 bestuursvergaderingen gehouden. 

 4 bijeenkomsten gehouden van de werkgroep Beleidsplan. 

 1 bijeenkomst marketing en communicatie bezocht, verzorgd door het SEC. 

 2 bijeenkomsten bezocht verzorgd door team Flagship Best e.o. 

 1 bijeenkomst bezocht verzorgd door SEC Marketing en communicatie. 

 onze jeugdtraining is meer gestructureerd. 

 het ledenaantal steeg naar 115. 

 het regelmatig erg druk was op alle speelavonden. Daarom het vriendelijk maar dringend verzoek aan iedereen 
om bij drukte het aantal sets tot maximaal 2 te beperken. de avondbegeleiders worden verzocht hierin te 
coördineren. 

 
 
2. Ingekomen stukken. 
Er zijn voor deze vergadering, behoudens de afmeldingen, geen relevante ingekomen stukken. 
 
 
3. Notulen ALV 2015. 
Cathy merkt op dat bij punt 5 " stand van zaken speelavonden" staat vermeld dat er een vacature is voor een 
avondbegeleider voor de donderdagavond. Peter Wolf biedt zich aan als avondbegeleider. De vacature is dus bij deze 
ingevuld. De notulen worden inclusief deze  opmerking vastgesteld. Peter Wolf zal een winkel doorgeven die de juiste 
shuttles verkoopt. 
 
Mededelingen ten aanzien van de actiepunten: 

 De shuttle problematiek is door het bestuur besproken en het volgende is besloten. Ingekocht worden 2/3 witte 
shuttles met groen bandje en 1/3 gele shuttles met blauw bandje. Er zijn momenteel witte shuttles met blauw 
bandje in gebruik die niet door Level zijn ingekocht.  
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4. Bestuursverkiezing. 
Hans Diehle stelt zich kandidaat, er zijn geen tegen kandidaten en geen bezwaren. Hans wordt benoemd tot algemeen 
bestuurslid. 
 
Eric Falck heeft aangegeven af te treden als penningmeester. Hij is bereid nog enige tijd de taken van penningmeester te 
willen blijven uitvoeren. Dit om het bestuur in de gelegenheid te stellen een opvolg(st)er te vinden. 
Als gevolg van het vertrek van Eric komt de functie van penningmeester vacant. 
 
Monique van Helden heeft zich bereid verklaard zitting te willen nemen in het bestuur. Zij heeft uitdrukkelijk aangegeven 
geen penningmeesterschap te ambiëren. De ALV gaat akkoord met de benoeming van Monique, dit ondanks haar 
afwezigheid.  
Hiermee heeft BC level 5 bestuursleden. 
 
5. Stand van zaken op de speelavonden. 
Het ledenaantal staat op 115 waarvan 89 senioren en 26 junioren 1 erelid. 
 
Net als voorgaande jaren zien wij dat leden tot ongeveer 22:00 blijven spelen, daarna loopt het speelveld leeg. Hiervoor 
hebben we geen hapklare oplossing gevonden. Wel blijkt dat de leden in het algemeen tevreden zijn. Vaak worden er 3 
potjes gespeeld, daarna of wel de kantine of naar huis.  
Tom Immink heeft aangegeven de functie van jeugdbegeleider / trainer neer te willen leggen na het lopende seizoen. Ook 
Tom wordt van harte bedankt voor zijn bijdrage de afgelopen jaren. 
 
Avondbegeleiders: 
Dennis van Heumen heeft aangegeven na vele jaren als avondbegeleider actief geweest te zijn deze taak te willen 
overdragen. Dennis wordt voor zijn inzet van harte bedankt en ontvangt hiervoor een leuke attentie. Hans Diehle heeft 
aangegeven deze taak te willen overnemen. Tom Immink heeft aangegeven de functie van jeugdbegeleider / trainer neer te 
willen leggen na het lopende seizoen. Ook Tom wordt van harte bedankt voor zijn bijdrage de afgelopen jaren. Hij zal op 
een later tijdstip ook een attentie ontvangen als dank voor zijn inzet. 
Samengevat wordt de avondbegeleiding door de volgende vrijwilligers verzorgd. 
 
Maandag: Fred Brassé en Cathy van Doorn. 
Dinsdag: Hans Diehle reserve Wim Arts. 
Donderdag: Alexander Kocken en Peter Wolf 
Jeugd: Hans van der Heijden, Irma Huijbers, Tom Immink (tot einde seizoen), Sabine Meulendijks, Alexander Kocken en 
Peter Wolf.  
 
Jeugdbegeleiders: 
Vorige jaar is tijdens de vrijwilligers BBQ Peter Wolf gevraagd om zijn trainerservaring te delen met de jeugdbegeleiders. Dit 
is nu ook nog gaande. Alexander Kocken volgt op verzoek van bestuur de cursus jeugdtraining. Het doel is hiermee meer 
kwaliteit en continuïteit te creëren onze jeugdbegeleiding. 
 
Seniorenbegeleider: 
Voor de senioren verzorgt zoals bekend Peter Wolf de training op maandag- en donderdagavond. Het bestuur is op de 
hoogte van het feit dat deze trainingen soms de drukte van de speelavond verhogen. Wij zijn bezig met een goede 
oplossing. Voor de dinsdagavond zoekt het bestuur ook een vrijwilliger die de training op zich wil nemen. 
 
Laddercompetitie: 
De vernieuwde opzet waarmee we dit jaar zijn begonnen heeft helaas niet het gewenste effect gehad. Er is niet of 
nauwelijks "geladderd". De voorzitter vraagt de ALV hoe we verder willen. 
Opgemerkt wordt of de laddercompetitie voldoende gepromoot is. Worden de leden actief aangesproken op mogelijke 
deelname? Gesuggereerd wordt iemand te vinden die de kar trekt, coördineert en onder de aandacht blijft brengen. Idee 
wordt geopperd de laddercompetitie aan het einde van het seizoen te organiseren (als ma. + do. toch al op de 
dinsdagavondspelen). 
Besloten wordt dat het bestuur zich opnieuw beraden zal. 
  
Competitie: 
Peter Wolf heeft ook dit jaar de competitie verzorgd. De competitie is goed verlopen, helaas heeft een damesteam zich 
terug moeten trekken. Het was weer een mooi en sportief competitieseizoen. Voor het nieuwe seizoen verloopt de 
inschrijving zeer voorspoedig. Daarnaast lopen er nog acties om nieuwe teams te benaderen. 
Peter Wolf wordt bedankt voor al zijn inzet. De organisatie neemt veel tijd en energie in beslag.  
 
6. Beleidsplan stand van zaken. 
Hans Alards presenteert de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het beleidsplan. 
De presentatie wordt als bijlage aan dit verslag toegevoegd. 
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Door aanwezigen worden enkele opmerkingen geplaatst:* Benaderen oud-leden: vanaf welk jaar is dit? Antwoord: we 
hebben een bestand van circa 45 0 oud-leden, we hebben echter niet van alle mensen een e-mailadres. Bezorging via post 
is te kostbaar (qua tijd); 
* Het is belangrijk om de doorstroom van de junioren naar senioren goed te organiseren. Als blijkt dat er junioren van 16 
jaar een goed niveau hebben, dan kijken hoe een kennismaking/instroom bij de senioren kan plaatsvinden; 
* Voor het werven van vrijwilligers kan het bestuur het beste de pijlen op nieuwe leden richten. De bestaande leden 
hebben in het verleden vaak al vrijwilligerswerk gedaan en zijn hier niet snel meer voor te porren. Er zijn enkele mensen 
benaderd, die er nog over nadenken om een rol te vervullen binnen Level; 
* Het is vaak lastig om het effect van een communicatiemiddel te meten. Je moet zorgen dat je regelmatig te zien en te 
horen bent als club!   
 
 7. Pauze.  

 

8. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascommissie. 
Op 2 mei heeft de kascontrolecommissie bestaande uit Connie van Wegen en Hans Diehle de financiële administratie van 
BC Level gecontroleerd. Hans licht toe dat tijdens de controle geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. Vervolgens 
wordt de penningmeester decharge verleend.  
Reglementair bestaat de kascontrolecommissie uit een zittend en een nieuw lid. Naast Connie van Wegen is Kim Daanen 
bereid voor het komend seizoen deze functie te vervullen. Hans Diehle wordt bedankt voor zijn medewerking van de 
afgelopen 2 jaren. 

 
9. Financieel verslag penningmeester. 
Het financiële jaarverslag wordt aan de deelnemers uitgereikt en Eric Falck licht diverse posten toe. Evenals voorgaande 
jaren lopen de overzichten van kascontrole naar kascontrole. Er zijn geen zorgelijke ontwikkelingen en financiële positie van 
BC Level mag als gezond omschreven worden. 
a. Begroting seizoen 2016-2017. 
De begroting voor het nieuwe seizoen 2016 / 2017 is gebaseerd op 100 leden. Het negatieve saldo van €2165 kan gezien 
het hogere huidige ledenaantal aanzienlijk lager uitvallen. 
De penningmeester, Eric Falck, behandelt vervolgens de voorgestelde begroting 2016/2017. De begroting wordt 
ongewijzigd aangenomen. 
Een afschrift van de jaarrekening en begroting is voor alle aanwezigen beschikbaar. 
Tot slot wordt Eric door de voorzitter met een bloemetje en een cadeau van harte bedankt voor al het werk dat hij als 
penningmeester en als medebestuurslid de afgelopen 5 jaren zo nauwgezet heeft uitgevoerd. Tom Immink zal a.s. 
donderdag bedankt worden voor zijn inzet d.m.v. een passend cadeau. 

 
10. Rondvraag. 
Geert de Bekker verzoekt de presentatie van het beleidsplan de volgende ALV korter te houden.  
Geert de Bekker verzoekt met betrekking tot de competitie de competitieleider de regels niet tussentijds aan te passen of 
alleen in overleg met betrokkenen. Peter Wolf heeft aanpassingen wel gecommuniceerd via e-mail en website en vraagt 
betrokkenen ingeval van opmerkingen direct met elkaar te overleggen. 
Peter Wolf benadrukt het onacceptabel te vinden dat gedurende de schoolexamens er niet gespeeld kan worden in de 
Mondriaan. De donderdagavond wordt hierdoor onevenredig benadeeld. 
Wim Arts deelt mede dat hij de vorige week voor de 2e keer dit jaar zijn badmintonracket in de sporthal is kwijtgeraakt. 
Wim Arts vraagt aandacht voor de netpalen. Het spannen van de netten is echt hopeloos. 
Gijs Verheijden bedankt BC Level en in het bijzonder Peter Wolf voor de mogelijkheid om zijn zoon Luuk mee te laten 
spelen. 
Edouard Balfour van Burleigh vraagt aandacht om tijdens drukke speelmomenten niet op de baan te blijven staan maar de 
baan na 2 gespeelde sets ook daadwerkelijk vrij te maken voor andere spelers. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor haar/ zijn aanwezigheid, nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje aan de bar 
en sluit de vergadering met ferme hamerslag de vergadering om 22.30 uur.  
 


