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BC Level notulen Algemene Leden Vergadering woensdag 17 mei 2017. 
Locatie:  "Boerderij de Deel", Treubstraat te Oss. 
 
Aanwezig:  

 Bestuur: Ruud van Benthem, Monique van Helden, Hans Diehle en Hans Alards. 

 Leden: Dennis van Heumen, Geert de Bekker, Peter Wolf, Wim Arts, Kim Daanen, Miriam den 
Hartog en Fred Brassé. 

 Bezoeker(s): Gijs Verheijden (vader van Luuk). 
 Afwezig: 

 Met kennisgeving: Cathy van Doorn (ziek), Richard Ceelen, Sven Hoogeveen, Anneke de 
Ruijter, Hans Mouwen, Fred Timmermans, Leon Hoek, Eric Falck, Theo van der Heijden, 
Ingrid Mentink, John van de Bruggen en Connie van Wegen. 

 Zonder kennisgeving: alle overige leden. 
 
Agenda: 

1. Opening.  
2. Ingekomen stukken. 
3. Notulen ALV 18 mei 2016. 
4. Bestuursverkiezing  

a) In het bestuur zijn Ruud van Benthem en Hans Alards statutair aftredend. Zij 
stellen zich beide herkiesbaar. 

b) Monique van Helden heeft aangegeven af te willen treden. 
5. Stand van zaken op de speelavonden. 
6. Beleidsplan stand van zaken. 
7. Pauze.  
8. Aankondiging screenen huishoudelijk reglement. 
9. Verslag kascontrolecommissie.  
10. Financieel verslag penningmeester  
            a. Begroting seizoen 2017-2018.  
            b. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.  
11. Verhoging contributie bijdrage. Voorstel van het bestuur om de huidige bijdrage te 
verhogen van €60 naar €65 per team. 
12. Rondvraag.  
13. Sluiting.  

 
1. Opening. 
Om +/- 20.00 uur opent de voorzitter de 32ste ALV. Hij heet iedereen van harte welkom, in het 
bijzonder bezoeker Gijs Verheijden. 
Hij bedankt vrijwilligers die door hun inzet het badminton mogelijk maken. Ook het bestuur van De 
deel wordt bedankt voor het mogelijk maken om hier te vergaderen. 
 
Het seizoen2016 / 2017 is een druk en actief jaar geweest. Na de vorige ALV zijn er: 

 5 bestuursvergaderingen gehouden. 

 3 bijeenkomsten gehouden van de werkgroep Beleidsplan. 

 1 bijeenkomst met het SEC. 

 1 bijeenkomst bezocht verzorgd door team Flagship Best e.o. 

 1 gebruikersoverleg met gemeente en overige sportverenigingen.  
In zijn toelichting memoreert de voorzitter dat alle bijeenkomsten in teken stonden om continuïteit van 
recreatief badminton te waarborgen, het spelplezier te verbeteren en het leden aantal te stabiliseren of 
zelfs te laten toenemen. 
Het leden aantal is met 108 iets minder dan in 2016. 
In verband met de grote speeldrukte tijdens het vorig seizoen heeft het bestuur gekeken naar een 
betere spreiding van de speelmomenten. Deze hebben we gevonden door alle speelmomenten een 
half uur in te korten (22:30 i.p.v. 23:00 uur) en alle speelavonden door te laten spelen tot het einde 
van het seizoen. E.e.a. heeft tevens een kostenvoordelig effect op de huurkosten gehad. Ruud 
benadrukt nogmaals in het geval van drukte het aantal sets te beperken tot max. 2. 
Van belang is dat nieuwe leden zich welkom voelen bij ons. Laten we daarvoor met z'n allen zorgen. 
Bedenk dat iedereen ooit een beginner is geweest. 
Tot slot merkt hij op dat we er financieel goed voorstaan. De penningmeester zal later het overzicht 
geven. 
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Het beleidsplan zal later door de secretaris worden toegelicht. 
Onze website is in een nieuw jasje gestoken. Besloten is het bulletin 1x per jaar (begin nieuwe 
seizoen) uit te geven en tegelijkertijd is de nieuwsbrief geïntroduceerd die meerdere keren per seizoen 
zal verschijnen. Inhoudelijk verzorgt Cathy de nieuwsbrief en Monique draagt zorg voor de techniek 
die bij het publiceren van de nieuwsbrief komt kijken. 
 
 
2. Ingekomen stukken. 
Er zijn voor deze vergadering, behoudens de afmeldingen, geen relevante ingekomen stukken. 
 
 
3. Notulen ALV 2016. 
Peter Wolf merkt op dat het gestelde "ingekocht worden 2/3 witte shuttles met groen bandje en 1/3 
gele shuttles met blauw bandje" niet overeenkomt met hetgeen is afgesproken. Hans Diehle zal ervoor 
zorgen dat de juiste shuttles worden gekocht. Actie Hans D.  
Hierna worden de notulen vastgesteld.   
Wim Arts merkt op dat het spannen van de netten een punt van aandacht blijft. Het bestuur zal dit 
punt nogmaals met de gemeente opnemen. Actie: H. Alards 
 
4. Bestuursverkiezing. 
Monique van Helden licht zelf toe waarom zij na een jaar heeft aangegeven te willen stoppen met haar 
bestuurstaken. Monique wil wel haar taken voor het website beheer blijven voortzetten. Monique wordt 
bedankt voor haar inzet en krijgt van Ruud een bloemetje en cadeaubon overhandigd.   
Ruud van Benthem en Hans Alards zijn beide statutair aftredend en hebben zich beiden weer 
herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Hiermee is herbenoeming van 
Ruud en Hans een feit. 
Met het doel om 5 bestuursleden te hebben en het feit dat Monique is afgetreden is er een 
bestuursfunctie vacant. Kandidaten worden verzocht zich aan te melden. 
 
5. Stand van zaken op de speelavonden. 
Net als voorgaande jaren zien wij dat leden tot ongeveer 22:00 blijven spelen, daarna loopt het 
speelveld leeg. Ruud zelf heeft een keer meegemaakt dat er nog mensen waren die tot 22:35 uur 
bleven spelen. 
 
Avondbegeleiders: 
De avondbegeleiding wordt door de volgende vrijwilligers verzorgd: 
 Maandag: Fred Brassé en Cathy van Doorn. 
 Dinsdag: Hans Diehle en Wim Arts. Wim geeft aan weer volledig inzetbaar te willen zijn als                                   
     avondbegeleider. Zijn aanbod wordt meteen in dank aanvaard. 
 Donderdag: Rob van de Biezen en Peter Wolf 
 Jeugd: Hans van der Heijden, Irma Huijbers, Sabine Meulendijks, Alexander Kocken en Peter  
             Wolf (als coördinator).  
 
Jeugdbegeleiders: 
We hebben veel nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen. Het is jammer dat een aantal jeugdleden 
ook vertrokken zijn. Voor de oudere jeugd is de competitie succesvol geweest. Zo is ook de gewenste 
doorstroming van jeugd naar senioren naar verwachting verlopen. De training wordt door Alexander 
goed en gevarieerd gegeven. Al met al dus een fijn jaar.  
Er zijn dit jaar weer 2 blokken schoolsport door Level verzorgd. De belangstelling was met name 
tijdens het 1ste blok erg goed. Het aantal schoolsporters die besluiten zich als lid bij ons aan te 
melden is voor het bestuur aanleiding om door te gaan met deelname aan het schoolsportinitiatief. 
 
Competitie: 
Peter Wolf heeft ook dit jaar de competitie verzorgd. De competitie is goed verlopen, op beide niveaus 
is flink gestreden en was de competitie spannender dan voorgaande jaren. In de B-poule hadden we 5 
teams, 2 meer dan vorig jaar. Er blijft gezocht worden naar nieuwe teams. Dit blijkt makkelijker gezegd 
dan gedaan.  
Peter Wolf wordt bedankt voor al zijn inzet. Het bestuur beseft dat de organisatie veel tijd en energie 
vergt. Zijn inzet wordt enorm gewaardeerd.  
Er wordt gediscussieerd over het idee van Peter Wolf om niet alleen aan het einde van de competitie 
maar ook halverwege het competitieseizoen alle teams (A en B-poule) op 1 speelavond te laten 
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spelen. Het gezamenlijk spelen wordt als erg gezellig ervaren en bevorderd ook het groepsgevoel. Het 
bestuur zal de suggestie om 2x per seizoen gezamenlijk competitie te spelen in overweging nemen. 
Actie: Bestuur. 
 
 
6. Beleidsplan stand van zaken. 
Het beleidsplan is nu 3 jaar in uitvoering. Hans Alards licht de stand van zaken toe. 
De samenvatting van de toelichting wordt als bijlage aan dit verslag toegevoegd.  
 
7. Pauze.  

 

Na de pauze wordt door Monique en Ruud het gebruik van facebook gepromoot. PW suggereert de 
jeugdleden via een persoonlijk briefje (nieuwsbrief?) te enthousiasmeren voor fb. Ook het gebruik van 
snapchat en instagram wordt geopperd. Miriam wil haar dochter (Robin) wel vragen of zij wil helpen. 
Actie R. van Benthem. 
 
8. Screening huishoudelijk reglement. 
Hans Alards licht dit agendapunt toe. Hieronder de samenvatting. 

 Laatste up-date was in 2013 (29 mei). 

 Het lijkt het bestuur goed het HHR eens per 5 jaar te screenen op actualiteit. 

 Statuten laten we ongewijzigd. Wijzigingen hierin dienen via notaris te lopen en kosten enkele 

honderden euro's. 

 Wij willen input gebruiken vanuit het beleidsplan. 

 Daarnaast wil het bestuur de vergoedingen structuur evalueren. Bv. contributie-bijdrage van 

het bestuur. Dit staat nu niet eenduidig omschreven in de statuten. 

 Tijdens de ALV van 2018 overlegt het bestuur eventuele aanvullingen dan wel wijzigingen in 

het HHR. 

Geert de Bekker merkt op dat gedurende de tijd dat hij in het toenmalige 3 koppige bestuur zat de 
huidige constructie van contributie vrijstelling voor het bestuur is ingevoerd. 
 
 
9. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascommissie. 
Op 8 mei heeft de kascontrolecommissie bestaande uit Connie van Wegen en Kim Daanen de 
financiële administratie van BC Level in aanwezigheid van Hans Diehle gecontroleerd. Connie is 
afwezig en daarom licht Kim hun bevindingen toe. Tijdens de controle zijn geen onregelmatigheden 
geconstateerd. Zij merkt wel op dat de manier van boekhouding een punt van aandacht is. Actie: H. 
Diehle. Miriam den Hartog informeert naar de reden waarom Level niet aan sponsoring doet. De 
reden hiervoor is dat Level geen directe noodzaak voor sponsoring heeft. Vervolgens wordt de 
penningmeester decharge verleend.  
 
10. Financieel verslag penningmeester. 
A: Financiële jaarverslag 2016 / 2017 en begroting seizoen 2017-2018. 
Het financiële jaarverslag 2016 / 2017 wordt aan de deelnemers uitgereikt. Hans Diehle 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. Dhr. G. Verheijden vraagt of Level niet de verplichting heeft een balans te presenteren. H. 
Diehle zal checken of huidige wijze van boekhouden, deze wordt al jaren zo gevoerd, correct is. Actie 
H. Diehle. 
De begroting voor het nieuwe seizoen 2017 / 2018 laat een negatief saldo van €1200,00 zien. Hans 
Diehle licht de inkomsten en uitgaven toe. De begroting wordt ongewijzigd aangenomen. 
Een afschrift van de jaarrekening en begroting is voor alle aanwezigen beschikbaar. 
  
B: Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. 
Reglementair bestaat de kascontrolecommissie uit een zittend en een nieuw lid. Naast Kim Daanen is 
Miriam den Hartog bereid voor het komend seizoen deze functie te vervullen. Connie wordt bedankt 
voor haar medewerking van de afgelopen 2 jaren. 
 
11. Verhoging competitiebijdrage. 
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Uit de kosten / baten analyse van onze competitie blijkt dat de baten bij lange na niet opwegen tegen 
de kosten. De analyse laat zien dat ongeveer 40% (=€400,-) meer wordt uitgegeven dan er aan baten 
wordt ontvangen. Het bestuur is van mening dat de competitie niet geheel kostendekkend hoeft te zijn. 
Echter, de huidige balans is wel erg scheef. Daarom stelt het bestuur voor de bijdrage per team te 
verhogen van €60,= naar €65,= per seizoen. 
De leden hebben geen bezwaar tegen het voorstel. 
  
12. Rondvraag. 
Gijs Verheijden bedankt Peter Wolf voor zijn inzet m.b.t. de training van zijn zoon Luuk. 
 
Geert de Bekker merkt op de verhoging van de competitiebijdrage erg "kneuterig" te vinden. 
 
Geert de Bekker vraagt zich af waarom de vloerbedekking in de sporthal wel wordt aangepakt en 
waarom er niks gedaan wordt aan de onveilige situatie van de douches. Gezien het legionella 
probleem in het verleden is de huidige toestand van de douches en dan met name het koude water 
gewoon onveilig. Hij verzoekt het bestuur per brief bij de gemeente een klacht in te dienen over deze 
onveilige situatie. Actie: H. Alards 
  
13. 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 een ferme hamerslag om 22.15 uur.  
 
 
Secretaris BC Level 
Hans Alards 
 
 
Bijlage: Samenvatting toelichting beleidsplan. 
 
Terugblik seizoen 2016-2017: 

Werkwijze: 

 Werkgroep Beleidsplan is 3 keer bij elkaar geweest. Veel actiepunten zijn inmiddels verwerkt. De openstaande 

acties worden binnen het bestuur opgepakt. De werkgroep is opgeheven. 

 Overleg met Sport Expertise Centrum voor tips en trucs. 

 We doen mee aan het gebruikersoverleg met de gemeente dat gelukkig weer een doorstart heeft gekregen.  

 Om andere badmintonclubs te ontmoeten en van te leren bezoeken we de Flagshipbijeenkomsten. Zo ook die 

met het thema "jeugd(training)". 

 

Communicatie: 

 Onze website is vernieuwd. 

 De nieuwsbrief is geїntroduceerd; er zijn er 2 uitgebracht. Voor de zomer volgt nummer 3! 

 We zijn actief op Facebook. 

 Ledentevredenheid wordt gemonitord door het houden van enquête, ook voor de jeugd. 

 

Vrijwilligers: 

 Werven van vrijwilligers heeft continue aandacht bij het bestuur. Er zijn verschillende mensen benaderd. Ook op 

onze website wordt er aandacht voor gevraagd. 

 Anneke de Ruijter is onze Facebook-beheerder. 

 In de persoon van Alexander Kocken zijn we een gediplomeerd jeugdtrainer rijker. 

 We zoeken nog steeds naar een avondbegeleider voor dinsdag. 

 

Spelen: 
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 Vanaf seizoen 2016-2017 kan op maandag en donderdag ook worden gespeeld tot de zomervakantie. 

 Op 8 april 2017 vond het BC Level toernooi plaats voor (oud)leden en introducees, een groot succes! Volgend jaar 

dus weer! 

 Er werd door Peter Wolf weer training gegeven aan de senioren op maandagavond. 9 senioren deden mee. 

 De recreatieve competitie werd weer gespeeld, deze keer met 5 teams in de A-poule en maar liefst ook 5 teams in 

de B-poule! Het seizoen werd afgesloten met een gezellige gezamenlijke speelavond en prijsuitreiking. 

 Er is belijning voor een 4e (extra) speelveld aangelegd in De Ruivert, zodat op maandagavond gespeeld kan 

worden op 4 volwaardige banen.  

Jeugd: 

 Jeugdleden deden voor het eerst mee aan de competitie als team Detroit. 

 Enkele jeugdleden spelen op donderdag mee met de senioren. 

 In november en maart hebben we weer meegedaan aan de Try out Sports! In totaal hebben we 12 kinderen 

kennis laten maken met onze mooie sport(club), enkele kinderen werden ook lid bij ons! 

Vooruitblik seizoen 2017-2018. 

 Werven van vrijwilligers is blijvend aandachtspunt, campagne wordt gestart. 

 Zoeken naar mogelijkheden om met het onderwijs samen te werken. 

 We blijven nieuwe leden werven, maar koesteren zeker onze huidige leden.   

 Organisatie van een BC Level toernooi in het voorjaar van 2018. 
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