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Notulen Algemene ledenvergadering Badmintonclub Hillegom 

  
Datum :  : Dinsdag 23 mei 2017 – 20.00 uur tot 20.50 uur 

Locatie : Speeltuin Jeugdland, Sportlaan te Hillegom 

Aanwezig : 31 personen en 6 personen bestuur. In totaal 7 afmeldingen. 

  
 

1. Opening 

Arie opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Notulen Algemene ledenvergadering 17 mei 2016 

Goedgekeurd. 
 
Klein attentiepuntje : 
Tom Nieuwenhuizen staat bij evenementencommissie vermeld. Dit is niet juist. Zal 
worden aangepast. 

3. Ingekomen stukken 

Bericht van afmelding: Bianca Romijn, Nynke Groen, Tanja van der Vlugt, Conny van 

der Spruit, Esther Holtrop, Loes de Haas en Stijn Luyben. 

 

4. Jaarverslagen: 

a. Jaarverslag van de voorzitter blz. 11 

Geen vragen en opmerkingen. 
b. Jaarverslag van de secretaris/ledenadministratie blz. 12 

Geen vragen en opmerkingen. 
c. Jaarverslag van Technische Commissie blz. 13 en 14 

Geen vragen en opmerkingen. 
d. Jaarverslag van Recreanten Commissie blz. 15 

Geen vragen en opmerkingen. 
e. Jaarverslag van Jeugd Commissie blz. 16 en 17 

Geen vragen en opmerkingen. 
f. Jaarverslag social media commissie blz. 18 

Geen vragen en opmerkingen. 
g. Jaarverslag evenementencommissie blz. 18 

Geen vragen. Tom Nieuwenhuizen zal worden verwijderd. 
h. Jaarverslag van de Penningmeester blz. 19 t/m 26 

Geen vragen en opmerkingen. 
i. Op 14 april 2017 zijn Thomas van der Lans en Dennis den Blanken langs 

geweest bij Martine. 

Decharge verleend door kascommissie. 
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5. Bestuursvoorstellen seizoen 2017-2018  

 
Accommodatie  

Voorgesteld wordt gedurende circa 36 weekenden (dit is inclusief het weekend van de 

clubkampioenschappen) en 30 dinsdagavonden de zaal in de sporthal De Vosse te 

Hillegom te huren en daar waar het mogelijk is de zaal voor 2/3 deel te huren. 

Gezien het aantal leden op dit moment en het verwachte aantal voor het volgend seizoen 

stelt het bestuur voor van eind augustus 2017 tot eind mei 2018 te huren, dinsdagavond 

tot de clubkampioenschappen: 

 

Vrijdagavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur  8  banen 

 tussen 20.00 uur en 23.00 uur 8 of 12  banen 

Zaterdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur 8  banen 

Zondag tussen 10.00 uur en 13.30 uur 8 of 12  banen 

Dinsdag tussen 20.00 uur en 22.30 uur 12  banen 

Goedgekeurd. 
 

Baanverdeling 

 

Vrijdagavond 18.00 uur–20.15 uur: training oudere jeugd in twee groepen 

20.15 uur–23.00 uur: vrijspelen senioren en oudere jeugd 

zaterdag 09.00 uur–12.00 uur: training jongere jeugd 

zondag 10.00 uur–13.30 uur: competitie en vrijspelen voor jeugd en senioren 

dinsdag   20.00 uur–21.15 uur: training competitiespelers ca. 6 banen 1e groep 

21.15 uur–22.30 uur: training competitiespelers ca. 6 banen 2e groep 

20.00 uur-22.30 uur: vrijspelen voor spelers 18 jaar en ouder. 

Goedgekeurd. 
 
Trainer 

Voorgesteld wordt de overeenkomst met Jeroen van der Zwan voor competitietraining aan 

de senioren met een seizoen te verlengen. 

De seniorencompetitietraining wordt gegeven vanaf eind augustus, circa 20 trainingen. 

 

Voorgesteld wordt de overeenkomst met Jeroen van der Zwan voor alle jeugdtrainingen 

met een seizoen te verlengen. 

De jeugd wordt gedurende het gehele seizoen getraind. 

 

Bij voldoende animo wordt in principe voor beginnende leden een recreantentraining 

georganiseerd. 

 

Goedgekeurd. 
 
Vincent heeft nog wel een vraag over de recreantentraining. Waar ligt het aan dat er dit 
seizoen geen training is gegeven? Marieke geeft aan dat het te maken heeft met het aantal 
personen. Bijdrage welke door de recreanten moet worden betaald is geen probleem. De 
trainingen zijn kostendekkend als er ongeveer 6 personen training krijgen. 
Is er een andere mogelijkheid ? Deze vraag wordt meegenomen naar de 
bestuursvergadering. Een optie zou kunnen zijn om de recreanten met oudere jeugd mee 
te laten trainen. 
Optie is ook om nieuwe leden training te geven en de trainingskosten door de club te laten 
betalen. 
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Een andere mogelijkheid is om met de competitietraining op dinsdagavond mee te doen. 
Deze training staat open voor iedereen, maar waarschijnlijk weet niet iedereen dit.  
In bestuur zullen de diverse opties worden besproken. 
 
Contributie 

 

De basiscontributie blijft dit jaar gelijk. 

 

6 - 10 jaar  € 115, - 

11 – 13 jaar  € 120, - 

14 – 17 jaar  € 130, - 

18 jaar en ouder  € 180, - 

 

Overige bijdrages: 

Competitie bijdrage     

Senioren najaarscompetitie € 35, - 

Senioren voorjaarscompetitie € 20, -  

Jeugd € 40, - 

 

Bij een team van meer dan 6 spelers, wordt een maximum bedrag van 6x de competitie 

bijdrage gevraagd. 

 

Voorgesteld wordt de shuttlebijdrage met € 2,50 te verhogen. 

Shuttlebijdrage voor degene die met veren shuttles spelen, per persoon per € 12,50 

competitie 

 

Bijdrage senioren competitietraining  € 34, - 

Jeugdleden die tevens meetrainen bij de senioren competitietraining betalen de helft van 

deze trainingsbijdrage. 

 

De strippenkaart € 60, - 

 

Inschrijfgeld €  8, - 

 

Gezinskorting per seizoen bij 3 leden of meer per gezin 

Eenmalig een korting van € 24, - 

Deze gezinskorting is alleen van toepassing als alle gezinsleden vanaf september tot het 

eind van het seizoen lid zijn. 

 

Niet-spelend lid (in verband met langdurige blessure of zwangerschap) € 25, - 

 
Goedgekeurd. 
 

Sponsoring 

 

Het bestuur stelt voor een sponsorcontract aan te gaan met Clemens Totaalkantoor, Van 

Haaften Advies en Japans Sushi & Grill Restaurant Mikaku.  

Dero wordt ook hoofdsponsor.  

Produrance sponsort een deel de shirts.  

De sponsoring wordt voor 3 jaar aangegaan. 
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Goedgekeurd. 
 
Cynthia vraagt of er voor een rokje of broekje bepaalde voorschriften zijn. Deze 
voorschriften zijn er niet. 
 

Verenigingsshirts 

 

Vanwege de nieuwe sponsoren zijn nieuwe verenigingsshirts nodig. Vanaf komend seizoen 

is iedere competitiespeler (jeugd of senior) verplicht zijn of haar competitiewedstrijden in 

een verenigingsshirt te spelen. 

De kosten per shirt bedragen 

• Bij bestelling voor 9 juni 2017 

 Jeugdmaten (geen poloshirt vanwege kosten) € 20, - 

 Dames- en herenmaten € 26, - 

• Bij latere bestelling 

 Jeugdmaten € 22, - 

 Dames- en herenmaten € 28, - 

Goedgekeurd. 
 
Aantal banen voor de vrijdagavond 

In de begroting is rekening gehouden met een aantal maal 8 banen in een vakantieperiode. 

Bij onverwacht hogere opkomst waardoor de wachttijd te lang wordt kan het noodzakelijk 

zijn op die avond uit te breiden naar 12 banen. 

Het bestuur wil de vrijheid hebben het aantal banen in deze situatie uit te breiden indien dit 

nodig geacht wordt.  

 

Goedgekeurd. 
 
Onno vraagt of de dinsdagavond ook na de clubkampioenschappen gehuurd kan gaan 
worden omdat dan ook de clubcompetitie langer door kan blijven lopen. Hiermee is op dit 
moment geen rekening mee gehouden in de begroting. 
 
Jos geeft aan dat de baan op de zondag voor vrijspelen niet altijd duidelijk is aangegeven. 
In principe geldt hier ook dat er 20 minuten op een baan gespeeld kan worden. 
 

Aantal banen voor de jeugd 

In de begroting is rekening gehouden met 8 banen voor de jeugd op de zaterdagochtend.  

In verband met een eventuele groei in het aantal jeugdleden (>32 leden) kan het 

noodzakelijk zijn voor de jongste groep 12 banen te moeten huren. 

Gelijk aan voorgaande jaren wil het bestuur de vrijheid hebben het aantal banen gedurende 

het seizoen uit te breiden indien dit nodig geacht wordt. Tevens wordt voorgesteld de 

jeugdcommissie de vrijheid te verlenen voor 2 zaterdagen de gehele zaal te huren in 

verband met competitie wedstrijden. 

 

Goedgekeurd. 
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Extra reservering 50-jarig jubileum 

Voorgesteld wordt € 1.000 van het financiële overschot van het seizoen 2016-2017 te 

reserveren voor het 50-jarig jubileum in 2020. 

 

Goedgekeurd. 

6. Begroting 2017-2018 

 

Zie bladzijde 22 t/m 26 

 

Vincent vraagt of er nog subsidie verleend gaat worden door de gemeente. Dit wordt 
bevestigd door Martine. Zoals het er nu naar uitziet is de subsidie iets teveel naar beneden 
bijgesteld in de begroting. 
Totaal op jaarbasis bedraagt de subsidie € 2.500,--. 
 
Tom heeft een vraag over verschil van ongeveer € 1.500,00 bij de trainingkosten van de 
jeugd. De verklaring hiervan is dat er een aantal keren niet is uitbetaald vanwege 
afwezigheid van Jeroen.  
Tom vraagt hoeveel de trainingscursus kost welke Rick en Jordi op dit moment volgen op 
kosten van de vereniging. Per persoon kost deze cursus € 180,--. Dit is exclusief 
reiskosten. 
Arie licht toe dat Rick en Jordi de komende 3 jaar beschikbaar zijn voor (hulp)trainer. 
 

Goedgekeurd. 

7. Samenstelling bestuur en commissies 

Bestuur 

Voorzitter Arie van Groen 

Secretaresse/ledenadministratie Marjolein Zwetsloot  

Penningmeester Martine Groen-Bun 

Voorzitter technische commissie Jolanda Nieuwenhuizen  

Voorzitter recreanten commissie Marieke Groenendijk  

Voorzitter jeugdcommissie Frank Hulst (treedt af) 

 

Voorstel: Gert-Jan van Dalen  

 

Goedgekeurd. 
 

Jeugdcommissie  

Voorzitter Frank Hulst (treedt af) 

Zittende leden Robin Groenendijk 

 Kirsten Dedel 

 Sandra Diesvelt 

 Robin Hartman 

 Jordi van Kampen 

 Myrthe Veenman (treedt af) 

     Jasper Wijnands (treedt af)    

Voorstel:  Roos Bouckaert 
 Romy Warmerdam 
Goedgekeurd. 
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Technische commissie 

Voorzitter Jolanda Nieuwenhuizen  

Zittende leden Esther Holtrop 

 Rick Clemens 

 Mitchel Maarschalk 

 

Recreanten commissie 

Voorzitter Marieke Groenendijk 

Zittende leden Onno Lommerse 

 Jos van Velthoven 

 Bryan van Rijn 

 Willem van Groen (treedt af) 

 

Voorstel: Joost Oerlemans 
 
Goedgekeurd. 
 

Evenementencommissie 

Zittende leden: Judith de Rooij 

  

Social media commissie  

Zittende leden: Hurly Holtrop (voorzitter) 

 Kirsten Dedel 

 Stephan Niewold 

 

Public Relations 

Vacature

 

 

 

Kascommissie 

 

Zittende leden: Thomas van der Lans en Dennis den Blanken (voor het tweede jaar en 

treedt af). 

 

Nieuw lid: Tom Nieuwenhuizen 

 

Goedgekeurd.  
 

Jubilarissen:   

 

Willem van Groen (25 jaar) 

Mike van 't Hof  (25 jaar) 

Dick Tomé  (40 jaar) 

Rien Bouckaert  (40 jaar) 
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8. Rondvraag 

 
Joost heeft een vraag over reiskosten voor de ouders van de jeugd. Zij kunnen de 
reiskosten declareren maar in werkelijkheid wordt dit bijna nooit gedaan. 
 
Dennis heeft een vraag over het beleid van de enkelbanen op de vrijdagavond. Banen 
worden vaak niet gebruikt omdat er weinig mensen willen enkelen. De reden van de 
enkelbanen is dat het bestuur graag wil dat er roulatie plaatsvindt. 
 
Dennis vraagt of trainingsseizoen langer kan duren. Hier zit een kostenplaatje  
aan vast. Wordt lastig ook omdat de clubcompetitie nu ook plaatsvindt. Inventarisatie 
niet echt de moeite waard blijkt uit de zaal. 
 

9. Sluiting 

De vergadering wordt om 20.50 uur gesloten. 
 
 
 
 
 


