
 

 

CONCEPT Verslag ALV 2019 
 

 
Datum:     14 februari 2019 

Aanvang:     20.30 uur 

Locatie:     Kantine sporthal Putter Eng 

Aanwezig:    20 leden, 5 bestuursleden, 1 jeugdlid en Henk v.d. Berg 

Afwezig met kennisgeving: Kelvin van de Koot, Richard van Huizen en Anne Toes 
 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.35 uur en begint met de mededeling dat 
donderdag 7 februari jl. Tonnie van Beek is overleden. Er wordt stilte in acht genomen en er 
zal een condoleance-kaart rondgaan waar iedereen zijn naam op kan zetten. 
 

2. Notulen ALV van 8 februari 2018 
De notulen van de ALV van 8 februari 2018 worden goedgekeurd 
 

3. Verslag bestuur 2018 
De voorzitter excuseert zich voor het feit dat hij geen verslag gemaakt heeft over 2018. 
Indien dit alsnog op prijs gesteld wordt, hoort hij dit graag en zal hij hier alsnog voor zorgen. 
 

4. Aandachtspunten 2019 
a. Leden.  

Het dalend aantal leden wordt besproken en is echt een aandachtspunt.  
b. Zaalhuur (in juni tot 22.00 i.v.m. VJC t/m 30 mei)  

Doorgaans werd de zaal in de maanden mei en juni tot 22.00 uur gehuurd. In verband 
met de voorjaarscompetitie (die t/m mei duurt) huren de zaal t/m mei tot 23.00 uur. 
Thea Smink vraagt of het een optie is om te checken of er wel/geen VJC-wedstrijd is 
zodat er -als er geen wedstrijd is- gewoon tot 22.00 uur gehuurd kan worden. 

c. Lustrumfeest 40 jarig bestaan  
Op verzoek van de voorzitter licht de lustrumcommissie (Betsy en Anne Toes en Ron 
Nijdam) vast een tipje van de sluier op. Betsy licht toe: voor de junioren op 23 mei 2019 
vanaf 17.30/18.00 uur en voor de senioren op 24 mei 2019 vanaf 18.30 uur (opening, 
activiteit, buffet en een feest). 
Er is voor beide data toestemming voor gebruik van de kantine.  
Voor de junioren leeft het idee leeft om vriendjes/vriendinnetjes mee te laten nemen en 
wordt aangegeven dat wat extra mensen voor wat hand en spandiensten gewenst zijn. 

d. Media 
De voorzitter laat weten dat de twee jonge dames die voor ons FB en social media 
bijhielden geen lid meer zijn en vraagt of er mensen zijn die het leuk vinden om op dat 
gebied iets voor de club te betekenen. Misschien bereiken we dan een andere doelgroep. 
Paul Alferink meldt zich en hoopt op een extra gegadigde. Rob Vonk laat weten dat de 
jeugd meer van Instagram is en dat FB daar niet meer in trek is. Helaas geen aanwezige 
die iets met Instagram doet. Jeroen van de Berg zal volgende week informeren bij de 
oudere jeugd. Ilva zal inloggegevens FB overdragen aan Paul. 
 
Andere media zijn Puttens Weekblad en de Puttenaer: is er iemand die daar wat 
aandacht aan kan besteden? Of wellicht een productie maken die dan via verschillende 
kanalen verspreid kan worden. Deze vraag staat nog open. 

 
Paula Kuijper constateerde dat de website op sommige onderdelen informatie bevat die 
achterhaald is. Paul en Paula zullen dit bespreken. 



 

 

 
5. Financieel verslag en resultatenoverzicht 2018 

De penningmeester licht de cijfers over 2018 toe.  
Doordat de gemeente haar subsidiebeleid ten voordele van onze vereniging heeft gewijzigd, 
hebben we ruim boven de begroting ontvangen. De begroting 2019 is gebaseerd op 
geschatte subsidie 2018. Er is ook nog een kans dat we over 2018 weer een bedrag aan de 
gemeente terug moeten betalen. 
 
OPA is ook anders qua begroting doordat we twee keer gelopen hebben in 2018 (voorheen 
1 keer per jaar). De gemeente wil in de toekomst meer kosten (pers/auto/chauffeurs) in 
rekening brengen dan wel aftrekken van de opbrengsten. De opbrengsten zullen dus minder 
worden.  
De gemeente is ook maatregelen aan het treffen en richtlijnen (e-learning, certificaat e.d.) 
aan het opstellen waarbij de OPA-lopers gezien worden als gemeentepersoneel en moeten 
dan allerlei richtlijnen voldoen. Voorlopig levert het nog geld op, maar wat/hoe verder is nog 
de vraag. We hopen voldoende mensen te vinden die willen helpen om zo toch een 
bepaalde opbrengst binnen te halen. 
 
De vergadering heeft geen vragen over de cijfers van 2018. 
 

6. Verslag Kascommissie 2018  
Henk van de Berg en Anja Arissen hebben de kas en administratie over 2018 gecontroleerd 
en geconstateerd dat de administratie keurig is geadministreerd.  
Kassaldo € 0,= 
De kascommissie adviseert de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen. De 
vergadering stemt hiermee in. 
 

7. Verkiezing nieuwe kascommissie 
Er zijn twee nieuwe personen nodig die volgend jaar de kascommissie willen vormen.  
Ron Nijdam en Thea Smink melden zich. 
 

8. Begroting 2019 
De penningmeester licht de begroting toe. Geschat resultaat is -/- € 33,=. 
Henk van de Berg vraagt om toelichting op de subsidie. De penningmeester laat weten dat 
subsidie jeugdleden is behouden, maar dat er over andere subsidies onduidelijkheid is.  
Het meedoen aan een drietal evenementen leverde in 2018 € 2.500,= op. 
Henk wil iedereen bedanken die heeft geholpen om deze subsidies binnen te halen. 
 
De voorzitter laat weten dat we ook actief bezig zijn met Jong Putten en geeft een korte 
uitleg over “vroeg signaleren”.  
Jan van de Ruitenbeek laat weten dat badminton ook een keer mee zal doen aan een 
activiteit voor scholieren onder begeleiding van Jong Putten om badminton op de kaart te 
zetten. 
De voorzitter laat weten dat ondanks minder leden er toch meer geld op de bank komt door 
de betrokkenheid van onze leden.  
De voorzitter informeert de vergadering dat Stichting Binnensport Putten enige onenigheid 
heeft met de gemeente over het onderhoud van de zaal. Men heeft door laten schemeren dat 
de mogelijkheid bestaat dat de zaalhuur wel 40% tot 60% omhoog kan gaan. Wij hebben 
geen uitwijkmogelijkheid en daardoor is de zaalhuur onze grootste financiële bedreiging. 
 
Het bestuur stelt voor om de contributie en competitiebijdragen voor het seizoen 2019-2020 
ongewijzigd te laten (dit wordt met applaus ontvangen):  
- Contributie junioren € 100,= per jaar en senioren € 140,= per jaar 
- Competitie junioren € 45,= p.p. en voor senioren  € 65,= p.p.  
  
 Automatisch incasso zal plaatsvinden in maart en oktober 2019  
  



 

 

9. Bestuursverkiezing 
Ilva Kemper is volgens rooster aftredend en zij stelt zich niet herkiesbaar.  
Achter de schermen hebben we gezocht en Peter Barnes bereid gevonden om mee te kijken 
met het bestuur. Er is geen officiële voordracht geweest naar de vergadering maar ook 
zonder dat wordt het goed gekeurd dat Peter Barnes toetreedt tot het bestuur. 
Jan en Harald zullen een en ander kortsluiten met Peter. 
 

10. Overig  
- Samenwerking badmintonvereniging Vale Ouwe uit Ermelo op maandagen. De voorzitter 

brengt nog een keer onder de aandacht dat de mogelijkheid bestaat op maandag te 
spelen in Ermelo van 20.00 tot 22.00 uur. Ilse van de Burgwal zal daar ook aanwezig zijn 
om training te geven. Op dit moment maakt een vast clubje daar gebruik van. 

- Clubkampioenschappen senioren met leden Vale Ouwe.  
Zaterdag 9 maart a.s. van 9.00-17.00 uur. Inschrijven kan via de website of bij Harald. 
Verleden jaar heeft dit niet geleid tot inschrijvingen maar de voorzitter vindt het wel netjes 
om ook dit jaar Vale Ouwe uit te nodigen. De vergadering stemt hiermee in. 
Ook de oudere jeugd zal in de gelegenheid gesteld worden om deel te nemen. 
 

11. Vrijwilligers 
Er is altijd behoefte aan vrijwilligers. 
We lopen wel tegen grenzen aan. Het bestuur denkt dat het in de toekomst steeds moeilijker 
is om vrijwilligers te vinden en daarom hebben zij gesproken over het waarderen van 
vrijwilligers. 
De voorzitter geeft wat voorbeelden: 
- een voormalig jeugdbegeleider bij ons geen vergoeding kreeg, maar bij Orion wel en 

daardoor de overstap maakte. 
- OPA: Inmiddels heeft een aantal keer een niet-lid meegelopen en er zijn jongens die het 

wel leuk vinden maar een zaterdagbaantje hebben en dit niet daarvoor laten schieten. 
- Voor hulp bij de Koningsspelen moeten mensen een vrije dag nemen 
 
De vergadering komt met de volgende vragen en ideeën: 
- Een vergoeding is misschien een goed idee, maar wat als de zaalhuur omhoog gaan? 
- Waarom de leden daar een zegje over moeten doen. 
- Bij andere sportclubs wordt ook wel korting gegeven op de contributie als er 

vrijwilligerswerk gedaan wordt. Een idee voor BVP? 
 
Het bestuur zal een en ander op een rijtje zetten en vragen en ideeën meenemen. 
 
Jan brengt nog even de barbezetting aan de orde. Graag aanmelden als je wel een keer 
mee wilt draaien. 
 

12. Rondvraag 
Jeroen en Jeannet zullen kijken of ze kunnen helpen met de Koningsspelen. 
Henk bedankt iedereen ook voor de fruitmand en wenst ons veel succes. 
 

13. Sluiting om 21.25 uur 
Na de vergadering wordt er een anonieme donatie toegezegd voor de post vrijwilligers. 
Waarvoor dank. 

 
 
 


