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Algemene Ledenvergadering BCP 
24 januari 2017 in de Viergang 

 
 
 

 
Aanwezig: Kim Kerklaan, Marc Wiese, Wouter Hoogenraad, Jasper Tanis, Jos Tettero, 

Miranda Haupler, Antoine Kerklaan, Joey van Schie, Kees van der Sluis, Erwin van der 
Heul, Hans Baetens, Kees van Breukelen, Xander Kottelaar, Chris Snijders, Peter Smit 
Wil Kap. 

Afmelding met kennisgeving: Jos van Driel. 
 

 
1. Opening 
De voorzitter heet de leden persoonlijk welkom en de agenda wordt doorgenomen. 

Ook wordt het aantal aanwezigen geteld en de machtigingen, dit i.v.m de stemmingen 
die later zullen plaatsvinden. 

 
 
2. Ingekomen stukken 

- schrijven van de kascontrolecommissie d.d. 10 januari 2017. 
 

 
3.Vaststellen van de notulen van de ALV van 2016 
Bij deze worden de notulen vastgesteld. 

 
 

4. Bespreking van de jaarverslagen 2016 en plannen 2017 
 
   4.1 Voorzitter 

Wouter geeft aan dat er een hele fijne samenwerking is tussen de andere 
(sport)verenigingen in de regio, wat veel openingen biedt op het gebied van 

ledenwerving en activiteiten in de gemeente.  
De focus dit jaar ligt op het gebied van de bestuurssamenstelling en onderlinge 

samenwerking en de trainingen binnen onze vereniging. 
 
Chris reikt een stukje van de bond aan genaamd “samen verenigen”. Dit biedt 

verenigingen de kans om samen te werken. Wouter dankt voor de input en 
geeft aan dit in de komende bestuursvergadering nader te zullen bestuderen. In 

algemene zin ligt de focus voor de BCP op eigen projecten en is de 
samenwerking met de bond geen hoofdprioriteit. 
 

4.2 Secretariaat 
 Het ledenaantal is 136, in plaats van de in het jaarverslag genoemde 134. 
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4.3 Recreanten 

Leuk om te zien was dat de Grote Clubactie zoveel heeft opgeleverd. De jeugd 
was zeer enthousiast. Wil geeft aan dat de leeftijd waaraan de kinderen wordt 

uitgereikt misschien naar wat jonger kan, omdat pubers niet zo heel erg 
gemotiveerd zijn om te verkopen. 
 

Helaas is het dit jaar niet gelukt een team recreantencompetitie te laten spelen. 
  

4.4 PR/Ledenwerving 
Marc licht de Sport Inspire toe, de dag georganiseerd i.s.m. de TTVP en 
Netwerk. De wethouders waren heel enthousiast en er komt een herhaling van 

dit evenement. Via het netwerk van Team4Talent worden de scholen hierover 
geïnformeerd, zodat er genoeg promotie zal zijn voor deze dag. 

De eerstvolgende is op 20 mei 2017 en het bestuur vraagt de ALV wie wil 
helpen. Hans Baetens en Antoine Kerklaan bieden hulp aan voor de dag zelf. Wil 
Kap is bereid om te helpen met de voorbereiding. 

 
4.5 Jeugd 

Door de nieuwe jeugdcommissie is er een goede structuur ontstaan binnen de 
jeugdafdeling. Wel blijft het moeilijk om een goede indeling te krijgen en een 

gedisciplineerde groep omdat het verschil hier en daar nog groot is. Maar hier 
wordt goed naar gekeken om iedereen gemotiveerd te houden. 
Ook kampen we met een gat tussen junior en senior en om dit op te gaan 

vangen laten we de junioren al eerder meetrainen en meespelen op een 
tossavond om ze te laten integreren.   

 
4.6 Wedstrijdsecretariaat 

We zien een verschuiving ontstaan in de competitie. Leden lijken meer op 

recreatief niveau te willen gaan spelen, waardoor het lastig is teams te maken 
voor de competitie in hogere klassen.  De bedoeling is dan ook om te gaan 

inventariseren wat de behoeften zijn van de leden v.w.b. het spelen van 
competitie. 
 

 
5. Financiële verantwoording 2015 en begroting 2016 

 
5.1 Bespreking van het financieel overzicht 
 Bij deze wordt het financieel overzicht door de ALV goedgekeurd. 

 
5.2 Beslispunten 

 Voorstel resultaat van 2016 afboeken op het eigen vermogen: aangenomen 
 Contributievoorstel 2017: vastgesteld 
 

5.3 Bevindingen van de kascommissie 
Het verslag van de kascommissie wordt voorgelezen. Bij deze wordt decharge 

verleend aan de penningmeester. 
 

5.3 Benoeming nieuwe kascommissie 

 Jos van Driel verlaat de kascommissie.  
De nieuwe kascommissie bestaat uit Cees van der Sluis en Kees van Breukelen. 
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6. Bestuursverkiezing 

 
6.1 Vacature technische commissie 

De bestaat uit diverse onderdelen: 
-hoofd TC  vacant 

-competitie  Peter Smit 
-toernooien  William Koole 

-shuttles  Jos van Driel 
 
6.2 Vacature secretaris 

Kees van Breukelen biedt aan om deze functie voor een jaar in te vullen. 
 

6.3 Vacature recreanten 
Wil Kap wordt bij deze benoemd. 
 

 
Interactieve sessie 

We beëindigen deze ALV met een interactieve sessie. De ALV wordt in twee groepen 
gesplitst om te brainstormen over 2 punten. 

1) Hoe haal ik 10 nieuwe leden binnen? 

2) Hoe verdienen we 1000 euro? 
 

De beide groepen hebben het een en ander besproken en deze uitkomsten worden 
gecombineerd en zijn uitgangspunten voor het bestuur om hiermee aan de slag te 
gaan om het werkelijkheid te laten worden. 

 
Er komt nog een oproep op de site/nieuwsbrief om ieder lid de gelegenheid te geven 

om te reageren op deze twee vragen. 
 

 
7. Rondvraag 
Er zijn geen vragen alleen een compliment van Antoine namens de vereniging voor de 

goede en intensieve werkverzetting van het bestuur in deze barre tijden. 
 

 
Sluiting: 22.15 uur 

                        

Miranda Häupler, secretaris 
Pijnacker, 28 januari 2017 


