Agenda Algemene Vergadering 27 februari 2020
Hierbij nodigen wij u uit om de 59ste Algemene Vergadering bij te wonen. De vergadering wordt gehouden op
donderdag 27 februari 2020 in Sportcentrum Triade.
We starten ergens tussen 20.30 en 21.00 uur in de sporthal zelf!
Duur ongeveer een half uur afhankelijk van de vragen, opmerkingen, het gesprek over de toekomst van de
vereniging!
Agenda.
1.

Opening

2.

Mededelingen
- stand van zaken nieuwe sportbedrijf InterActie
- 2021 60 jarig bestaan van Vale Ouwe

3.

Notulen AV 11 april 2019

4.

Ingekomen stukken

5.

Jaarverslag secretarissen a.i.

6.

Toekomst vereniging Vale Ouwe

7.

a. Financieel jaarverslag (wordt uitgereikt tijdens de vergadering)
b. Begroting 2020

8.

Verslag kascommissie

9.

Verkiezing kascommissie

10.

Vaststellen bedragen: Contributie, Donatie, Inschrijfgeld, en Diverse vergoedingen

11.

Technische zaken, inclusief Jeugd

12.

Activiteiten 2020

13.

Verkiezing bestuursleden

14.

Rondvraag

15.

Sluiting

1

Notulen van de 58ste Algemene Vergadering dd. 11 april 2019
1.

Opening
Voorzitter heet iedereen welkom

2.

Mededelingen
- bestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de vereniging

Naar aanleiding van deze mededeling ontspint zich een levendige discussie met alle aanwezigen. Er wordt
een actiegroep geformeerd. Deze zal ideeën en plannen uitwerken. Wanneer dit niets oplevert zal in de
volgende Algemene Ledenvergadering bekeken worden of Vale ouwe nog bestaansrecht heeft binnen Ermelo.
3.

Notulen AV 11 april 2019
Deze worden goedgekeurd.

4.

Ingekomen stukken
Geen

5.

Jaarverslag secretarissen a.i.
Hier wordt ook gerefereerd aan de zorgen over het voortbestaan van de vereniging en de
bestuurssamenstelling, de voorzitter en bestuurslid technische zaken draaien al weer 2 x met 1
jaar verlenging (3x3+2). De penningmeester gaat nu zijn laatste jaar volmaken, waarvan acte.

6.

a. Financieel jaarverslag (wordt uitgereikt tijdens de vergadering)
Ondanks alle problemen met ons ledenaantal is het financiële resultaat prima. Er is ruim 1200
euro toegevoegd. Dit komt door o.a. afname van de zaalhuur (zaaldelen ingeleverd), minder
trainerskosten en vermindering van de bondscontributie.
b. Begroting 2019
Deze wordt goedgekeurd.

7.

Verslag kascommissie
De kascommissie bestaande uit Vincent de Grijff en André Bodt, heeft alles in orde bevonden. De
AV verleent het bestuur decharge.

8.

Verkiezing kascommissie
Vincent wordt bedankt voor zijn inzet. André Bodt en Bas Koele vormen de nieuwe kascommissie,
Christiaan Spelmink meldt zich als reserve.

9.

Vaststellen bedragen: Contributie, Donatie, Inschrijfgeld, en Diverse vergoedingen
Geen wijzigingen.

10.

Verslagen – worden niet gemaakt op dit moment, te weinig activiteiten en/of weinig te melden
Jeugdcommissie
wordt niet meer gemaakt; er is nog een klein clubje
waarbij Marcel de training verzorgd. Hartstikke mooi.
Technische zaken
1 herenteam dat naar verwachting heeft gepresteerd.

11.

Activiteiten 2019
* Aandacht voor einde competitie
* Actiegroep geformeerd m.b.t. toekomst Vale Ouwe
- Christiaan heeft daar prachtige folders, posters en spandoeken voor
ontwikkeld.
* Clubkampioenschappen i.s.m. BV Putten, van onze kant geen
belangstelling
* Bedrijventoernooi voor de 18e keer georganiseerd, was super druk en
gezellig!
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12.

Verkiezing bestuursleden
Voorzitter en lid technische zaken gaan wederom nog 1 jaar door. Onze penningmeester maakt
zijn 3e termijn vol.

13.

Rondvraag
Wanneer komt de actiegroep bij elkaar? Gelijk na afloop van de speelavond.

14.

Sluiting
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(bijlage bij punt 5, AV dd. 27-02-2020)
Jaarverslag secretariaat 2019
Voorwoord.
Het jaar 2019 is een jaar geweest waarin we een collegiaal driemanschap als bestuur hebben.
Joop en Gert Jan hebben wederom een jaar bijgetekend en Hans maakt zijn 3 e termijn vol.
Alle taken konden daardoor uiteraard niet worden opgepakt. Het feit dat er geen “echte” secretaris is en dat dit
per toerbeurt wordt gedaan door de huidige bestuursleden is te doen, maar niet echt praktisch.
Eén van de zorgen van het bestuur is de snelle terugloop van het aantal leden. Wie heeft het antwoord
hierop? Er is een actiegroep geformeerd met Christiaan, Robbert, Peter W, Bas, Gerard, Dennis, Hans, GJ en
anderen hebben toegezegd om te helpen wanneer dat mogelijk is. Eigenlijk hebben alle aanwezigen hun
medewerking toegezegd. Dat is fijn!
Bedrijven-Badminton-Toernooi
Het bedrijven-badminton-toernooi is voor de 18e keer georganiseerd! In vergelijking met de vorige jaren was
er een grote opkomst aan bedrijven. Totaal toch zo’n 24-30 teams die mee deden. Dit jaar was er een
verassende winnaar namelijk Barbershop NERO. Daar staat voor een jaar de wisseltrofee! Goede sfeer,
grote opkomst en gezelligheid achteraf. Al met al een mooi spektakel op de gebruikelijke 2 e donderdag in
november!
We zijn weer terug op de 2e donderdag aangezien op het laatste moment de afspraken die met BC
Harderwijk waren gemaakt door BCH werden opgezegd.
Bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen met de volgende functies:
Penningmeester
Hans Bom
(2017, 3e termijn tot 2020)
1
Voorzitter
vacant
(sinds 2018)
Technische zaken
vacant 2
(sinds 2018)
Jeugdzaken
vacant
(sinds 2015)
Secretaris
vacant
(sinds 2011)
Algemene zaken
vacant
(sinds 2015
1 ) Gert Jan Koele neemt nog 1 jaar waar totdat er een opvolger is.
2) Joop Vruggink neemt nog 1 jaar waar totdat er een opvolger is.
Volgens de statuten van de vereniging kan men onbeperkt een bestuursfunctie vervullen met dien verstande
dat men na 3 jaar na zijn benoeming aftreedt. Aftredende bestuursleden zijn wel onmiddellijk herkiesbaar mits
hij/zij zich verkiesbaar stelt.
Onderwerpen die besproken zijn waren o a:
NIEUWE LEDEN, NIEUWE JEUGDLEDEN
Actiegroep Vale-Ouwe ook ivm PR, Marketing
NIEUWE BESTUURSLEDEN ivm continuïteit van het bestuur
De financiële situatie van de vereniging
Trainers / trainingen
De jaarplanning
Breedtesport
Competitie
PR en Promotie (o.a. website)
Trainingen
De jeugdtrainingen zijn verzorgd door:
Marcel Ho-Sam-Sooi

4

Competitie
Er wordt geen competitie meer gespeeld door onze jeugd.
Met de start van 2019 na de zomervakantie waren er niet genoeg heren om het herenteam in stand te
houden. De vooruitzichten zijn dat begin 2020 er weer een herenteam gaat meedraaien met de
voorjaarscompetitie, georganiseerd vanuit de Nederlandse Badminton Bond. Er wordt gespeeld op de
speelavonden, de maandag- of de donderdagavond in Triade.
In 2019 is er wel een toernooi georganiseerd voor bekende herenteams uit de competitie. Op uitnodiging zijn
een aantal teams gevraagd. Een prima en mooie activiteit!
Het probleem bij onze Jeugd blijft bestaan. Leeftijdsverschillen, niveauverschillen en te weinig jeugdleden
wijzen nog niet op een goed vervolg richting een bloeiende jeugd-badminton-afdeling.
Ledenbestand.
Het ledenbestand van onze vereniging ;
Ledengroep
Aantal leden per
31-12-2019
Jeugd
6
Senioren
29
35
Totaal

Aantal leden per
31-12-2018
8
32
40

Aantal leden per
31-12-2017
9
38
47

Toename/afname
t.o.v. vorig jaar
- 2
- 3
- 5

Zowel bij de seniorleden als bij de jeugd zullen we alle zeilen bij moeten zetten om ons ledenbestand zodanig
op peil te houden dat wij de maandag- en donderdagavond kunnen blijven spelen. Op zowel de maandag- als
de donderdagavond hebben wij als vereniging 1/3 van de zaal in geleverd!
Met BV Putten en BC Harderwijk zijn in 2019 afspraken gemaakt. Deze afspraken moeten worden
geëvalueerd om te bekijken wat de meerwaarde voor Vale Ouwe is.
Daarnaast hebben wij een eerste kennismakingsgesprek gehad met de andere Badmintonvereniging binnen
Ermelo, de Backhands.
Ledenadministratie.
De ledenadministratie is in handen van Hans Bom.
Financiële ledenadministratie.
De financiële ledenadministratie wordt verzorgd door Hans Bom.
Website Vale-Ouwe (www.vale-ouwe.nl)
De website van de vereniging is helder en duidelijk. Onze webmaster is Christiaan Spelmink.
PR en Promotie
Hiervoor zijn via de actiegroep flyers, posters en spandoeken ontwikkeld. Daarop zijn eind 2019 al wel een
aantal mensen afgekomen. Het ziet ernaar uit dat er misschien 2020 wat leden toegevoegd kunnen worden
aan het ledenbestand
Breedtesport
Hamvraag: Hoe krijgen we de kinderen zo enthousiast dat ze gaan badmintonnen?
Een idee dat nog uitgevoerd kan worden is om bijvoorbeeld een Ermeloos Kampioenschap Badminton voor de
Basisscholen te ontwikkelen in samenwerking met de scholen en de buurtsportcoaches en /of een masterplan
ontwikkelen. Hier zijn we niet aan toegekomen.
Vrijwilligers
Ook alle vrijwilligers wederom bedankt! Eind van het jaar krijgt elke vrijwilliger een kleine attentie namens de
vereniging!
Hans Bom/Gert Jan Koele
Secretarissen Vale-Ouwe a.i.
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(bijlage bij punt 10, AV dd. 27-02-2020)
Vaststellen diverse bedragen 2020/2021

ONTVANGEN IN 2019

VOORSTEL VOOR 2020
( vanaf 2e kwartaal )

Contributie
Jeugd
Senioren

€ 36,50 per kwartaal
€ 45,50 per kwartaal

€ 36,50 per kwartaal
€ 45,50 per kwartaal

Inschrijfgeld

€ 5,00

€ 5,00

Aanmaankosten
1e aanmaning
2e aanmaning

€ 2,50
€ 5,00

€ 2,50
€ 5,00

Knipkaart

€ 25,00

Donatie

minimaal € 12,00 per jaar.

Bondscontributie
Jeugd
Senioren

€ 19,00 per jaar
€ 26,00 per jaar

€ 25,00
minimaal € 12,00 per jaar

€ 19,00 per jaar
€ 26,00 per jaar

(de bondscontributie is geïnd via incasso in het 1e kwartaal van 2019 )
Overige vergoedingen
Vergadervergoeding
€ 10.00
Bestuursvergoeding
€ 45.00
Reiskosten vergoeding
€ 0,15 per km.
(Mits gemaakt op verzoek van de vereniging)

€ 10.00
€ 45.00
€ 0,15 per km.
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bijlage bij punt 12, AV dd. 27-02-2020)

Activiteiten 2020
Einde competitie: aandacht voor de laatste speeldag
Doorgaan met werving, 60 jarig bestaan in 2021 koppelen aan enkele acties?
Actiegroep Jeugd starten? In samenwerking met de buurtsportcoaches?
Masterplan maken met betrekking tot breedtesport activiteiten met de jeugd
- in samenwerking met ouders en met basisscholen (maart)
- Ermeloos Kampioenschap Jeugdbadminton i.s.m. buurtcoaches?
Clubkampioenschappen jeugd en senioren ( maart/april )? Met BV Putten?
Grote Clubactie (september)?
Activiteit voor de senioren in samenwerking met bijv. de Backhands?
Op een zaterdag een gezelligheidstoernooi organiseren?
Activiteit voor de jeugd bijv. een vriend en vriendinnentoernooi (oktober)?
19e Bedrijven badminton toernooi (2e donderdag in november = 12 november 2020)
……………………………..
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(bijlage bij punt 13, AV dd. 27-02-2020)
Verkiezing bestuursleden
Overzicht:
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen met de volgende functies:
Penningmeester

Hans Bom

(2017, 3e termijn tot 2020)

Voorzitter
Technische zaken
Penningmeester
Jeugdzaken
Secretaris
Algemene zaken

vacant 1)
vacant 2)
vacant 3)
vacant
vacant
vacant

(sinds 2018)
(sinds 2018)
(sinds 2020)
(sinds 2015)
(sinds 2011)
(sinds 2015

1)

Gert Jan Koele neemt nog 1 jaar waar totdat er een opvolger is;
Joop Vruggink neemt nog 1 jaar waar totdat er een opvolger is;
3) Hans Bom neemt nog 1 jaar waar totdat er een opvolger is.
2)

Vacature: Voorzitter

Gert Jan Koele stelt zich beschikbaar tot 2021 (= 4e T)

Vacature: Penningmeester

Hans Bom stelt zich beschikbaar voor een extra jaar

Vacature: Technische zaken

Joop Vruggink stelt zich beschikbaar tot 2021 beschikbaar (= 4e T)

Vacature: Secretaris
Vacature: Jeugdzaken
Vacature: Algemene Zaken (o.a. website, PR, Promotie)

(Uit de Statuten:
Artikel 8, lid 1:
Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden. Het aantal bestuursleden wordt
vastgesteld door de Algemene Vergadering.
Artikel 9, lid 2:
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie (3) jaren na zijn benoeming af; aftredende
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar(…))
Leden of ouders van jeugdleden die willen toetreden tot het bestuur kunnen zich tot een half uur voor
aanvang van de Algemene Vergadering aanmelden bij het bestuur.
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