Verslag Algemene Ledenvergadering BC Vrij Uit 2016

Datum:
16 november 2016
Plaats:
Sportbreak Café, Sportstad
Aanwezigen: 12 leden en 6 bestuursleden
Afmeldingen: 1 (Lieuwe)
1. OPENING
Frank opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom.
2. AGENDA
De agenda wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
3. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
- Meerjaren contract “huur sporthal” met Sportstad voor 5 jaar ondertekend.
- Lieuwe met vraag voor de rondvraag.
4. VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VORIGE VERGADERING
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 2015/ 2016
Jan geeft een toelichting op het jaarverslag. Het intern toernooi van 10 september met daarbij de feestavond met BBQ wordt gemist. Dit wordt nog toegevoegd aan het verslag.
6. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE
Marleen (van der Puijl) en Marc (Hammingh) hebben de financiële administratie
bij de penningmeester doorgenomen. Alles was correct en in overeenstemming
met de door de ALV aangenomen begroting. De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun controle.
7. VERKIEZING VAN DE NIEUWE KASCOMMISSIE
Marc (Hammingh) en Dirk (Visser) vormen voor volgend jaar de kascommissie.
Pier (van Gosliga) geeft zich op als reserve-lid. Iedereen is hiermee akkoord.
De nieuwe kascommissie wordt vastgesteld.
8. JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 2015/ 2016
Lukas bespreekt de kosten en baten van het afgelopen badminton seizoen
2015/ 2016.
Meevallers bij de inkomsten: er zijn meer leden lid geworden tijdens het seizoen
dan er was begroot. Minder kosten voor lidmaatschap BadmintonNL omdat er
geen afdracht voor het spelen in de competitie door alle competitieteams hoeft
te worden afgedragen. De kosten voor zaalhuur waren hoger dan begroot omdat een termijn van vorig jaar nog betaald moest worden.
Het jaar is met een positief resultaat afgesloten.
9. BEGROTING SEIZOEN 2016 / 2017
De begroting voor het jaar 2016/ 2017 wordt door Lukas toegelicht.
Inkomsten:
De contributie is begroot op het aantal leden dat ingeschreven stond in september 2016.
Lukas geeft op een aantal opmerkingen (o.a. post diversen) een toelichting.
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Contributie:
Toekomstig bestendig maken. Niet met horten en stoten de contributie verhogen.
* Contributies vanaf 1 januari 2018 elk jaar indexeren.
* Sr. contributie: Het voorstel is om de contributie te verhogen van €185,- naar
€195,- per jaar. Met ingang van 1 februari 2017. We betalen nu iets meer dan
gemiddeldin Friesland.
* Sr. toeslag competitiespelers: Verhogen van €25,- naar €37,50 p.p. voor
competitie van Badminton NL. Dit geldt niet voor de herencompetitie.
* Jeugd contributie: Eenmalig verhogen van €93,- naar €105,-. Het gemiddelde
in Friesland is € 120,-,
* Jeugdtoeslag competitiespelers: contributietoeslag van €10,- p.p. Alleen bij
competitiespelers voor competitie van Badminton NL. Dit geldt dus niet voor
spelers die meedoen aan de starters-competitie.
Er vindt een discussie plaats over de noodzaak van de contributie verhogingen.
Zeker kijkend naar het huidige banksaldo.
Uiteindelijk worden elk van de contributieverhogingen apart in stemming gebracht:
Indexering: aangenomen, met ingang van 1 februari 2017.
Sr. contributieverhoging: verworpen
Sr. competitietoeslag verhoging: aangenomen, met ingang van 1 februari 2017.
Jeugd contributieverhoging: verworpen.
Jeugd competitietoeslag verhoging: aangenomen, met ingang van 1 februari
2017.
10. BESTUURSVERKIEZING
De secretaris Jan Aandewiel was opnieuw voor 3 jaar herkiesbaar. Hij wordt
met algemene stemmen herkozen.
De huidige competitieleider Simon Friso treedt na 6 jaar af. Verkiesbaar voor de
functie is Roberto Velberg. Hij wordt met algemene stemmen voor 3 jaar gekozen tot competitieleider en webmaster.
11. LEDENWERVING
Vrij Uit blijft doorgaan met het organiseren van activiteiten om leden te winnen
en leden te behouden. Te weten:
Open dag, Mega sportdag, Snuffelweken jeugd, in juni gratis badminton spelen,
spelen op zaterdag voor leden en familie/vrienden, nieuwjaarsborrel, bbq.
@Jan, dit hoort eigenlijk bij het nieuwe seizoen.
Nieuwe leden moeten de eerste maanden meer bij de hand genomen worden
om ze een goed gevoel bij de club te geven. Nieuwe leden vinden het ook leuk
om tijdens badmintonnen uitleg te krijgen. Actiepunt voor alle leden!
12. JUBILARISSEN
Dit jaar is er weer een jubilaris. Tiny (van Amersfoort) is sinds 1 september
1976 lid van BC VrijUit. Zij krijgt als blijk van waardering een bloemetje.
13. ONGEOORLOOFD GEDRAG
Lukas geeft aan dat er een pakket m.b.t. grensoverschrijdend gedrag beschikbaar is via de Badminton.nl - NOC NSF.
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We gaan hier de aankomende jaren meer mee doen. We willenn een vertrouwenspersoon aanstellen en het beleid hierop vaststellen.
Bert geeft aan dat hiervoor een man en vrouw gezocht zou moeten worden.
Het idee is om een werkgroep op te richten. Bert wil wel in die werkgroep gaan
zitten. Verder geven Yvonne en Jelle zich op voor deze werkgroep.
14. RONDVRAAG
*Lieuwe de Vries: indelen. Je wordt vaak met dezelfde spelers ingedeeld. Lieuwe stelt voor om een jaar een paar keer achter elkaar in te delen zodat je ervaring krijgt met indelen.
Misschien meer aandacht voor de regels.
De “opgave voor indelen” aanpassen zodat je jezelf op kan geven om 2x of 4x
of 0x per seizoen in te willen delen.
*Dirk Visser: Bij Open dag, snuffelles etc. krijgen nog wel eens mensen die voor
het eerst komen spelen een blessure. Moet er niet eerst een warming-up gedaan worden.
Het risico ligt bij de mensen die gaan spelen. Met nieuwe spelers eerst een
warming-up uitvoeren is lastig te organiseren. De meeste nieuwe spelers komen druppelsgewijs bij een kennismakingsdag binnen.
Licht inspelen met een ervaren speler is de beste warming-up.
Heeft de aandacht van het bestuur.
*Dirk Visser: Op vrijdagavond wordt de breedtetraining voor de jeugd gegeven
door BadmintonNL . Daaraan moet meer aandacht geschonken worden tijdens
de jeugdtraining.
Via de jeugdteams gaan we proberen om jeugdleden hiervoor enthousiast te
maken.
15. SLUITING
Frank sluit om 21.20 uur de vergadering en vraagt een ieder om gezamenlijk
nog wat na te praten onder het genot van een drankje en een hapje.
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