Notulen Algemene Leden Vergadering Badminton Club Leerdam, 7 oktober 2020

Aanwezig
Rindert van Keulen
Jacqueline Wijk
Marcel Vink
John Jansen
Riet Jansen
Mats van ‘t Pad

Ans van ’t Pad- van Hoogdalem
Nathalie van ‘t Pad
Marga den Besten
André van ‘t Pad
Meltem van ‘t Pad

Afwezig met kennisgeving
Jan-Peter Sprong, Ineke Rijneveld
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Opening van de vergadering
Rindert van Keulen opent de jaarvergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij vertelt kort de
inhoud van de vergadering, dit alles wordt door middel van een powerpoint presentatie ondersteunt.
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Notulen Algemene Ledenvergadering BCL 24 april 2019
Er zijn geen opmerkingen, waarmee de notulen worden goedgekeurd.
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Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
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Commissieverslagen

De commissieverslagen worden kort mondeling toegelicht. Bij het verslag van de activiteitencommissie
wordt benoemd dat de activiteiten op een laag pitje komen te staan de komende periode i.v.m. Covid-19.
Tevens is het filmpje getoond van SamenDoen i.s.m. BC Leerdam, waarin leden van BCL te zien zijn.
5

Mededelingen

Sinterklaas 2020
De sinterklaas activiteit die altijd erg succesvol is, georganiseerd door de activiteitencommissie kan dit
jaar helaas niet doorgaan i.v.m. Covid-19.
Nieuwe clubshirts
Dit is het laatste seizoen waarin de huidige clubshirts te koop zijn, dit shirt is niet meer leverbaar. Het
bestuur gaat op zoek naar een nieuw clubshirt. Hier horen jullie t.z.t uiteraard meer informatie over.
Nieuwe trainingstijden
Vanaf februari blijven er 2 trainingsgroepen en er wordt door beide groepen 1 uur getraind. De eerste
groep van 20:00-21:00 uur en de tweede groep van 21:00-22:00 uur. Na overleg met de TC en Daan zal
dit doorgevoerd worden. Er wordt over gedacht om dit in de maanden september t/m januari ook op
deze manier te organiseren.
Logboek Laco
Er ligt sinds enige tijd een logboek bij de receptie van Laco. Hierin kunnen op- of aanmerkingen,
klachten enz. genoteerd worden. Laco neemt hierop vervolgens actie en/of schrijft een reactie terug.
Houd dit in gedachten, zodat we hier met z’n allen gebruik van maken.
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Sponsorkliks
Sponsorkliks wordt nog eens benoemd en toegelicht. BCL kan hiermee maandelijks
een mooi bedrag binnenhalen. Zonde om dit bij online aankopen niet te doen. Op onze website (iets
naar onder scrollen, rechts) staat de knop van Sponsorkliks.
Coronamaatregelen
De maatregelen worden continu aangepast. De meest recente (grote) aanpassingen van de
maatregelen worden via de mail gecommuniceerd. Tevens zijn de maatregelen te lezen op onze
website: https://bcleerdam.nl/corona/.
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Financieel jaarverslag 2019/Begroting 2020

Jacqueline geeft kort toelichting op het financieel jaarverslag en de begroting. Er zijn een aantal posten
van naam veranderd. De naam van de posten op het overzicht en in de boeken komen nu overeen.
Tevens zijn een aantal posten gesplitst, dit zorgt voor meer duidelijkheid.
Tegemoetkoming Covid-19 overheid
De overheid heeft een Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Covid-19 (TVS) in het leven
geroepen. Om in aanmerking te komen voor de regeling dient de verhuurder aan te geven welk
huurbedrag hij in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 heeft kwijtgescholden. Er zijn voor BCL geen
betalingsachterstanden en we hebben het overzicht van de gemaakte kosten vorige maand opgestuurd
naar Laco. De aanvraag door Laco is inmiddels gedaan. Tussen maart en oktober 2021 komt hierover
uitsluitsel. Bij de volgende ALV wordt hierop teruggekomen.
Wijzigingen contributiesysteem 2021 vanuit Badminton Nederland
- Recreantencompetitie bijdrage wordt verlaagd
- Opstapcompetitie voor de jeugd wordt gratis
- Juniorencompetitie bijdrage wordt verlaagd
- Lid bijdrage voor junioren en senioren wordt verhoogd (zgn. bondscontributie) van €12,50 naar
€14,55 per jaar
Ledenaantal 01-01-2020:
Senioren: 55
Jeugd: 33
55+: 23
Donateurs: 12
Ere leden: 5
Een contributieverhoging is niet aan de orde en derhalve niet besproken.
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Kascontrole

Tijdens de controle zijn geen noemenswaardige afwijkingen geconstateerd c.q. onterechte bij- of
afschrijvingen. Het geheel gaf veel inzicht in de diverse financiële af- en bijschrijvingen.
De kascommissie, bestaande uit Willy de Vries en Rients Agema, gaat akkoord met het afsluiten van
boekjaar 2019.
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Volgend jaar zal de kascontrole uitgevoerd worden door Willy de Vries en Marga den
Besten met als reserve: ?.
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Bestuurs- en commissieverkiezing

Rindert van Keulen blijft voorzitter.
Ans van ‘t Pad blijft als secretaresse.
Jacqueline Wijk blijft de taken van penningmeester uitvoeren.
Marcel Vink blijft als algemeen bestuurslid.
Corinne de Weerd heeft aangegeven te willen stoppen als algemeen bestuurslid. Er is tot op heden geen
vervanger. Er wordt op zoek gegaan naar een algemeen bestuurslid.
Jacqueline Wijk blijft de taken van competitieleider senioren uitvoeren. Nathalie van ’t Pad en Chantal
Ridderbos blijven de taken als competitieleider jeugd uitvoeren.
De activiteitencommissie krijgt versterking van Crystel Vink en Jelmer Agema en bestaat tevens uit
Adinda Tiebout, Meltem van ’t Pad, Marcel Vink.
De recreantencommissie blijft ongewijzigd en bestaat uit Marga den Besten en Han Streithorst.
Technische Commissie (TC) bestaat uit André van ’t Pad, Willy de Vries en Daan Tahitu en dit blijft zo.
Bij de jeugdcommissie zijn er 2 wijzigingen. Meltem van ’t Pad stopt en Mats van ’t Pad is toegevoegd.
De commissie bestaat nu uit Nathalie van ’t Pad, Chantal Ridderbos, Sherena Vink en Mats van ’t Pad.
De toernooicommissie bestaat uit Adinda Tiebout, Jacqueline Wijk, Meltem van ’t Pad en Ans van ’t Padvan Hoogdalem. Nathalie van ’t Pad en Tanja den Dunnen zijn gestopt
Riet Janssen blijft als contactpersoon van de 55+ groep.
9

Bedankjes

Rients Agema en Willy de Vries worden als lid van de kascommissie bedankt en ontvangen een
presentje.
Meltem van ’t Pad is gestopt met de jeugdcommissie, ze wordt bedankt voor haar inzet en krijgt een
presentje.
Corinne de Weerd krijgt een presentje als dank voor haar inzet als algemeen bestuurslid.
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Vrijwilliger van het jaar

Rients Agema wordt uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Dit om zijn trouwe dienst als Sinterklaas en
zijn inzet als lid van de kascommissie.
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Rondvraag

Er zijn geen vragen.
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Sluiting

Rindert bedankt alle aanwezigen en de commissies voor hun inbreng, bedankt Riet en John voor de
ruimte en de goede zorgen, inclusief zelfgebakken soesjes, van vanavond.

