Jaarverslag 2015

Badmintonclub Waterland

Voorwoord
Als ik op dinsdagavond de sportzaal binnenloop, zie ik niet altijd dezelfde spelers. Dat wil dus zeggen
dat niet iedereen elke week komt. Daarom lijkt het dan vaak erg rustig. De leden hebben we wel, maar
ze komen niet regelmatig. Dat merkten we ook met de clubkampioenschappen. Vroeger deden we dat
op een zondag, en die was in een mum van tijd volgeboekt, en dan kwam je op de wachtlijst. Omdat de
zondag niet populair meer bleek, hielden we de speelavonden aan, maar juist door de onregelmatige
komst moesten partijen steeds uitgesteld worden. Als bij een dubbelspel één persoon er niet is, dupeer
je drie anderen. Een probleem dus.
Jarenlang hebben we ervoor geijverd om de hele zaal te krijgen, dat is gelukt, maar dat lijkt nu niet
rendabel meer. Meestal blijft 1/3 deel onbezet. Zonde van de kosten.
Vorig jaar gaf ik aan dat onze penningmeester ermee wilde stoppen, het lijkt er nu op dat ze toch
voorlopig nog doorgaat. Hoera! Want deze "ouwe hap" werkt al zo lang samen, we zijn zo aan elkaar
gewend en kennen elkaar goed. Dat werkt natuurlijk erg prettig.
Bij de jeugdbegeleiding is er wel wat veranderd. René Slotboom moest helaas stoppen, wegens
gezondheidsproblemen thuis. Naast "good old" Maart, Conny , George en Johan, hebben we nu ook
hulp van Michele Veerman (zij heeft vroeger bij ons gespeeld en is hogerop gegaan) en Dennis van
Roijen (inderdaad, de zoon van). En natuurlijk is ook Therra, onze trainer er nog steeds. Hij is er ook
van oktober tot april op de dinsdagavond, om iedereen die nieuw is te trainen, maar hij is er voor
allemaal, dus stap op hem af als je dat wilt.
Ook is bij de jeugd het familietoernooi weer gespeeld. Dat was zoals altijd weer een succes. We hopen
weer dat dit mensen inspireert om lid te worden. Kom een keertje proefspelen, altijd welkom.
Op maandag 9 mei is houden we weer onze jaarvergadering. Suggesties en nieuwe ideeën zijn altijd
welkom, dus laat je gezicht eens zien. Koffie staat klaar.
De laatste speeldagen van het seizoen zijn vastgesteld op:
Dinsdag 12 juli 2016
Zaterdag 16 juli 2016
Na de zomervakantie beginnen we weer op:
Dinsdag 30 augustus 2016
Zaterdag 10 september 2016
Dus nogmaals: kom eens naar onze supergezellige jaarvergadering!!
Tot ziens.
Ankie Hoogendijk,
Voorzitter.
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Uitnodiging
Wij willen je van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering
van badmintonclub Waterland, die op maandag 9 mei 2016 zal worden
gehouden in kantine van sporthal Opperdam, Heideweg 4 te Volendam.
Aanvang van de vergadering is 20:00 uur.
Ook ouders van onze Ueugd)leden zijn hierbij natuurlijk van harte welkom.

Agenda:
1.

Opening

2.

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 mei 2015

3.

Jaarverslagen van:

4.

Toelichting op het financiële verslag en vaststelling van de begroting (penningmeester)

5.

Rapport kascommissie

6.

Benoeming nieuwe kascommissie

7.

Beleid van het bestuur voor het seizoen 2016 / 2017

8.

Bestuursverkiezing

9.

Vaststelling van de contributie

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

- ledenadministratie
- secretaris
- jeugdcommissie

Toelichting:
Punt 7: Als er tijdens het afgelopen verenigingsjaar zaken naar jouw mening niet (of onvoldoende)
hebben plaatsgevonden en / of er zaken zijn die onvoldoende naar behoren zijn behandeld,
dan stelt het bestuur het op prijs als je dit bij de vergadering kenbaar wilt maken, zodat wij
hiermee aan de slag kunnen.
Punt 8: De penningmeester is aan het eind van het verenigingsjaar 2015 / 2016 reglementair
aftredend. Natascha heeft aangegeven opnieuw herkiesbaar te zijn. Eventuele
tegenkandidaten kunnen zich bij het bestuur aanmelden.
Punt 9: Het bestuur stelt voor om per 1 juli 2016 met€ 3,- per kwartaal te verhogen.
Jeugd tot 18 jaar zaterdag:
Jeugd tot 18 jaar dinsdag:
18 jaar en ouder:

€ 20,- per kwartaal
€ 22,- per kwartaal
€ 28,- per kwartaal
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Notulen van de algemene ledenvergadering van Badmintonclub Waterland, gehouden op
maandag 18 mei 2015 in de kantine van sporthal Opperdam.
Aanwezig:

Maart Pannekeet, Conny van Royen, Ankie Hoogendijk, Natascha Pannekeet, Kees
Klouwer, George Cloos, Trudy Ent en Frans Koek.

1. Opening
Ankie Hoogendijk opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Mededelingen:
Laatste speeldagen huidig seizoen:

- dinsdag 30 juni 2015
- zaterdag 4 juli 2015

Eerste speeldagen nieuwe seizoen:

- dinsdag 18 augustus 2015
- zaterdag 22 augustus 2015

2. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 19 mei 2014
Geen opmerkingen, de notulen zijn goedgekeurd.
3. Jaarverslagen van:
Ledenadministratie:
Geen opmerkingen
Secretaris:
Geen opmerkingen
Jeugdcommissie:
Geen opmerkingen
4. Toelichting op het financiële verslag en vaststelling van de begroting
Natascha geeft een korte toelichting:
* Rekening van baten en lasten heeft een positief resultaat van€ 39,00.
* Balans geeft aan dat er nog een bedrag van€ 9.617,04 in kas is.
* Begroting 2015:

- minder inkomsten vanuit de contributie
- de subsidieopbrengsten zijn begroot exclusief mogelijke deelname aan DEEN
Jeugdsponsoractie
- zaalhuur is lager begroot i.v.m. wijziging zaalhuur zaterdag (-1 uur 1/3 zaal)

Geen opmerkingen
De begroting wordt zonder verdere opmerkingen vastgesteld.
5. Rapport kascommissie
Trudy Ent + Albert Steur hebben de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.
6. Benoeming nieuwe kascommissie
Zowel Trudy als Albert zijn bereid om opnieuw plaats te nemen in de kascommissie voor volgend jaar.
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