
1 

 

 
Algemene Ledenvergadering BCP 
16 januari 2018 in de Viergang 

 
 

Aanwezig: Kim Kerklaan, Wouter Hoogenraad, Jasper Tanis, Jos Tettero, Miranda 
Häupler,  Frank van Schie, Cees van der Sluis, Aad Willemse, Hans Baetens, Kees 

van Breukelen, Wil Kap, Rick Zandbergen, Bertine Brehler, Hans van der Goes, 
Tim Jansen 
Afmelding met kennisgeving: Peter Smit, Marc Wiese   

 
 

1.  Opening 

Om 20.02 uur opent de voorzitter de vergadering in het restaurant van De 

Viergang, nu de vergaderruimte tijdelijk nog bezet blijkt door een andere 

activiteit. Hij heet de aanwezige leden welkom. 

 

2.  Ingekomen stukken  

 - Certificaat van de Grote Club Actie die met een opbrengst van €759,- een 

groot succes was, met dank aan m.n. Jos, Bertine en Wil. 

 - Het rapport van de onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik 

in de sport. In dat kader is het voornemen om VOG’s verplicht te stellen voor wie 

namens BCP frequente contacten met jeugdspelers onderhoudt. Hier is al een 

begin mee gemaakt. Er zijn overigens geen gevallen van misbruik of intimidatie 

binnen BCP bekend. 

 - Een schrijven van de kascommissie dd. 5 jan. 2018 met het verzoek de 

penningmeester decharge te verlenen. 

   

3.  Vaststellen van de notulen van de ALV van 2017 

Deze worden – onder dankzegging aan de vorige secretaris Miranda Häupler – 

ongewijzigd vastgesteld. 

 

4.  Bespreking van de jaarverslagen 2017 en de plannen en de 

begroting voor 2018 

•  Voorzitter. Deze spreekt zijn waardering uit voor de inbreng van de 

diverse bestuursleden. Helaas is er nog een vacature voor 

wedstrijdsecretaris. Hij zal deze functie waarnemen tot er een 

opvolger is gevonden. 

•  Secretaris. Er zit enige discrepantie tussen het aantal aan- en 

afmeldingen in 2017 en de tabel met de ontwikkeling van het totale 

ledenaantal door de jaren heen. Dit wordt veroorzaakt door de 
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transitieperiode tussen het vorige jaarverslag (1 dec 2016) en de start van 

de huidige secretaris (1 feb 2017). De stand per 1 dec 2017 is van 130 

leden klopt.     

• Jeugdcommissie. Veel dank verschuldigd aan de leden van de 

jeugdcommissie (Jos, Bertine en Harold) en aan de trainers en assistent-

trainers waardoor een nieuwe trainingsopzet met koptraining voor de 

jeugd mogelijk is geworden.  Deze opzet wordt dit jaar geëvalueerd en 

de geluiden vanuit de jeugd zijn vooralsnog enthousiast.  

Aandachtspunt blijft  jeugd aan te trekken en vast te houden. Positief is 

daarom dat er dit jaar zeven jeugdteams zijn tegen vijf het jaar ervoor. 

Tijdens de discussie over het jeugdbeleid wordt geopperd om clinics op 

scholen te houden. Probleem hierbij  is om mensen te vinden die 

overdag beschikbaar zijn. Geopperd wordt een oproep onder leden te 

doen en te kijken of hiervoor stagiaires van de sportacademie te vinden 

zijn.   

• Recreanten. Helaas een hoog verloop. Positief is dat er nu twee 

teams deel gaan nemen aan de voorjaarscompetitie (was één). Training 

op maandag is een aandachtspunt. Wil geeft graag suggesties en 

verbeterpunten vanuit de recreanten te willen ontvangen. Een idee is op 

andere dagen dan de donderdag tossavonden te organiseren. 

• Wedstrijdsecretaris.  Wouter neemt deze functie waar, zolang er 

geen opvolger is. In 2018 nemen drie wedstrijdteams en twee 

recreantenteams deel aan de competitie. William Koole organiseert de 

interne toernooien en Kim en Daniëlle de recreatieve toernooien.  

In de discussie wordt aandacht gevraagd voor de trainingen van de 

senioren. Gevraagd wordt na te denken over een combinatie met de 

toptraining bij de jeugd of iets dergelijks ook bij de senioren te doen. Bij 

menging kan ook een handige brug tussen jeugd en senioren ontstaan. 

Hans van der Goes geeft aan bereid te zijn actief mee te denken met het 

bestuur over invulling van de seniorentrainingen vanaf september. 

• PR/Ledenwerving. Kim begint met de verheugende mededeling dat 

na Foodiamo ook Zonwatt zijn sponsoring continueert. Afgelopen jaar 

zijn Rabo-fietstocht en SantaRun voor het eerst georganiseerd met een 

verheugend resultaat.  Verder waren er de Open Badminton-maand, de 

AH-sportactie en Sport Inspire. Al deze activiteiten zullen zo mogelijk 

ook in 2018 voortgezet worden. Verder zal er meer aandacht uitgaan 

naar berichtgeving in de Telstar en op TelstarOnline . 

Kim bedankt scheidend voorzitter Wouter voor zijn vele jaren in het 

bestuur en verrast hem met de benoeming tot bijzonder lid, wat 

vergezeld gaat met een fraai sculptuur van een badmintonner. 

In de discussie komt naar voren dat de opvang van aspirant-leden heel 

belangrijk is. Een taak voor alle leden, zeker de meer ervaren. Geopperd 
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wordt: plaats trainingsbanen en vrijspelen omdraaien, welkomstbord 

plaatsen, op website naam van zaalcontactpersoon vermelden. 

 

5.  Financiële verantwoording 2017 en begroting 2018 

• Bespreking van het financieel overzicht van de penningmeester over 

2017. Voor meer transparantie zijn de posten sponsoring en acties nu 

gesplitst. De opbrengst van de Santa Run is opgenomen in de begroting 

van 2018. De sponsoring van ZonWatt is nog niet in de begroting 

verwerkt, maar zal het nu begrote tekort aanzienlijk verminderen. Het 

saldo onder Resultaat is flink lager. Dit komt omdat er vorig jaar nog 

twee grote posten openstonden die begin 2017 zijn betaald.  

De kosten zijn in 2017 teruggedrongen door wijzigingen in trainingen en 

zaalhuur. Gelukkig zonder dat er negatieve signalen vanuit de leden zijn 

gehoord. Aad Willemse stelt wel de competitietoeslag voor de 

najaarscompetitie erg hoog te vinden. Dat is ook zo, maar dat zijn de 

kosten die Badminton Nederland rekent. De ALV vraagt het bestuur 

alternatieven voor de bondscompetitie te onderzoeken. 

De ALV gaat akkoord met het voorstel het negatief resultaat van het 

eigen vermogen af te boeken.  

• Bevindingen van de kascommissie. De kascommissie spreekt haar 

waardering uit voor het werk van de penningmeester en verzoekt de ALV 

de penningmeester decharge te verlenen. Hetgeen onder applaus en met 

dank aan de kascommissie geschiedt. 

• Benoeming van nieuwe kascommissie. De ALV benoemt Xander 

Kottelaar (2e jaar) en Aad Willemse (nieuw) als leden van de 

kascommissie. 

• Contributievoorstellen. Na enige discussie of de contributie niet iets 

meer verhoogd zou moeten worden om het begrotingstekort weg te 

werken dan met de voorgestelde 1,6% inflatiecorrectie, stemt de ALV in 

met de contributievoorstellen van het bestuur. 

 

6.  Intentie tot samenwerking tussen BCP en TTVP (Tafel Tennis 

Vereniging Pijnacker) 

 Hierbij gaat het om samenwerking m.b.t. de zaalhuur. De bedoeling is om 

samen de hele zaal in De Viergang te huren, wat aanzienlijk goedkoper is 

dan ieder een deel van dec zaal huren. Niet bekend is of de gemeente dit 

toestaat. Problemen zijn verder dat competitiewedstrijden langer gaan 

duren en dat bij groei er geen uitbreiding op de maandag meer mogelijk is. 

De verwachte baten zijn geschat op ca. € 1500,- op jaar basis. De ALV gaat 

akkoord met een onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking, 

maar wil dat een uiteindelijke beslissing aan haar wordt voorgelegd. Dit 

zegt het bestuur toe. Hans van der Goes stelt voor ook nog eens met 

RKDEO te gaan praten. Ook dit wordt toegezegd. 
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7. Bestuursverkiezing 

• Wouter Hoogenraad (voorzitter) treedt tussentijds af. Hij dankt voor het 

in hem gestelde vertrouwen en spreekt zijn vertrouwen uit in de 

beoogde opvolger Frank van Schie. Deze wordt onder applaus 

benoemd. 

• Marc Wiese treedt af. Hij is door ziekte helaas afwezig. Wouter bedankt 

hem voor zijn inzet als algemeen bestuurslid. Er wordt geen opvolger 

benoemd. 

• De secretaris Kees van Breukelen), het bestuurslid voor 

recreatiebadminton (Wil Kap) en het bestuurslid voor jeugdbadminton 

(Jos Tettero) treden regulier af en stellen zich herkiesbaar. Zij worden 

herbenoemd. 

• Er is een vacature voor wedstrijdsecretaris. Deze blijft vooralsnog 

onvervuld 

 

8. Bespreking voorstel om op termijn het boekjaar te wijzigen van 

kalenderjaar naar badmintonjaar.    

Consequenties van een dergelijke wijziging zijn dat de ALV in sept. wordt 

gehouden, opzeggingen voor 1 juli moeten plaatsvinden en dat de statuten 

gewijzigd moeten worden. 

De voordelen zijn dat het jaar logischer aansluit bij de beleving van de leden 

(van zomerstop tot zomerstop), dat er geen probleem meer is met competities 

die doorlopen over het kalenderjaar heen en dat het beter aansluit bij de 

praktijken rond zaalhuur en inhuur van trainers. 

De ALV stelt dat een statutenwijziging voor alleen dit punt ongewenst is, Maar 

dat het bij een actualisering van de statuten bijv om samenwerking met TTVP te 

regelen meegenomen kan worden. Evenals het creëren van meer momenten 

voor opzeggen. 

 

9.    Rondvraag 
Door de secretaris wordt de rondvraag misbruikt om zijn grote waardering voor 

Wouters inzet als penningmeester en voorzitter gedurende vele jaren te 
onderstrepen. 

 

10. Sluiting. 

Even na tienen sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit 
voor een drankje in het restaurantgedeelte van De Viergang. 

 
 

Kees van Breukelen, secretaris 
20 januari 2018 


