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Notulen ALV 2017 
 

 
Datum:   16 februari 2017 
 
Aanwezig:  24 senioren, 2 ouders van jeugdleden, 3 jeugdleden, 5 bestuursleden, 

trainster 
 
Afmeldingen: Corrie Bokhorst, Karin Claessens, Henk v.d. Berg, Ancella Mosterd, 

Hans Boerhout 
 

 
1. Opening: Harald (voorzitter) heet iedereen welkom. 

 

2. Notulen ALV van 11 februari 2016:  
http://www.badmintonputten.nl/informatie/bestuur en 
commissies/Notulen_ALV_2016.pdf 
Er zijn geen vragen/opmerkingen. Notulen goedgekeurd. 
 

3. Verslag bestuur 2016: Er zijn geen vragen. 
 

4. Aandachtspunten 2017: 
a. Het aantal senioren laat al een aantal jaar een dalende lijn zien. Nu zijn er nog 

ca. 45 senioren. De zaal is bijna nooit vol, wat niet motiveert om te komen 
badmintonnen. Suggesties hoe het aantal senioren te verhogen zijn welkom; 
graag melden bij bestuur. 
Voor 2017 stelt het bestuur een premie in het vooruitzicht: wie een nieuw senior 
lid aanbrengt ontvangt als beloning een taart of bos bloemen naar keuze 

b. Kantine. Els & Piet zorgden ervoor dat de kantine om 21.30 uur open was en 
zorgden voor hapjes en gezelligheid. Na hun vertrek naar Heerenveen zien we 
steeds minder mensen in de kantine. Senioren vertrekken na het spelen omdat 
de kantine nog niet open is. Het idee is om een rooster te maken om ervoor te 
zorgen dat de kantine om 21.30 uur open is. Wie wil hierin meedraaien? Graag 
na de vergadering aanmelden bij Bea 

c. Ilse Krol wordt gevraagd naar voren te komen. Dit jaar is zij 35 jaar lid van de 
vereniging en actief voor de vereniging bij de jeugd. Dat is een bos bloemen 
waard. 
Thea Smink wordt gevraagd naar voren te komen. Ook zij is dit jaar 35 jaar lid 
en actief voor de vereniging als competitieleider. Zij ontvangt een bos bloemen 

d. Vanaf januari 2017 zal onze website www.badmintonputten.nl steeds 
belangrijker worden in de communicatie met de leden. Afgelopen periode is er 
veel gesleuteld aan de website en wij zijn trots op het resultaat. De papieren 
Nieuwsdropper is vervangen door de DigiDropper. Paul Alfrink wordt naar voren 
geroepen om hem te bedanken voor het vele werk dat hij hiervoor heeft gedaan. 
Hij ontvangt een bos bloemen. 
 

5. Financieel verslag en resultatenoverzicht 2016 
De stukken zijn voor leden bijgevoegd in een e-mail 
Hierover zijn geen vragen 
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6. Verslag Kascommissie 2016: Jan van de Ruitenbeek en Thea Smink hebben de 
kas gecontroleerd. Jan leest een verklaring voor dat alles in orde is bevonden en 
geeft de vergadering het advies om de penningmeester decharge te verlenen. De 
vergadering bevestigt dit met applaus. 
 

7. Verkiezing nieuwe kascommissie: Thea Smink en Herman òf Anja Arissen (ouder 
jeugdlid) Reserve: Diederik van Donk 
 

8. Begroting 2017 
Opmerking: Het bedrag voor opbrengsten advertenties is laag.  
Antwoord: De begroting is opgesteld op het moment dat nog niet duidelijk was 
welke adverteerders mee doen in de nieuwe digitale opzet. Ondertussen is het 
bedrag voor advertenties al flink gestegen waardoor het resultaat minder negatief 
wordt. 
 
Opmerking: Bedrag voor subsidie van gemeente wijkt af van vorig jaar.  
Antwoord: De gemeente Putten heeft het beleid voor subsidies gewijzigd. In de 
begroting is alleen het bedrag opgenomen waarvan bekend is dat dit wordt 
uitgekeerd. Voorheen werd er een basisbedrag uitgekeerd + een bedrag per 
jeugdlid. Nu gaat de gemeente over op een systeem waarbij de vereniging 
aantoonbaar Maatschappelijk moet ondernemen om subsidie te krijgen. De 
gemeente is nog bezig het beleid hiervoor te ontwikkelen. Vooralsnog wordt als 
voorstel ingediend dat de nieuwe subsidieplannen per 2018 ingaan en het subsidie 
bedrag voor 2017 gelijk zal zijn aan 2016. Dit is bekend geworden nadat de 
begroting is opgesteld, en daarom niet opgenomen. 
 
Ondanks de negatieve begroting doet het bestuur de volgende voorstellen: 
Het bestuur stelt voor om de competitiebijdragen en de bijdragen voor het seizoen 
2017-2018 ongewijzigd te laten:  jeugdcompetitie: € 45,- p.p., seniorencompetitie:  € 
65,- p.p. 
Veren shuttle bijdrage € 30,- per jaar voor senioren teams in 1e klasse 
  
Het bestuur stelt voor de contributie ongewijzigd te laten: 
 Contributie jeugd € 100,- per jaar, senioren € 140,- per jaar 
 Automatisch incasso: maart en oktober 2017 
 
De vergadering stemt hiermee in. 
  

9. Bestuursverkiezing 
Marette Zwamborn en Bea Maarseveen zijn aftredend en niet herkiesbaar. 
Het bestuur stelt voor om Caren Rooze te benoemen als secretaris en Jan van de 
Ruitenbeek als algemeen bestuurslid. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. 
De vergadering stemt hiermee in. 
 
Marette treedt tussentijds af als bestuurslid, maar blijft actief voor de vereniging op 
projectmatige basis. 
Bea is 15 jaar secretaris van de vereniging geweest, mogelijk het langst zittende 
bestuurslid bij BVP. Bea blijft actief voor de vereniging bij de jeugd. 
Beiden ontvangen lekkers van ‘Domburg, kaas/noten/wijn’, een bos bloemen en 
applaus van de leden. 
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10. Inventarisatie 

- samenwerking badmintonvereniging Vale Ouwe uit Ermelo 
Op de maandagavond kunnen alle senioren badmintonnen in Ermelo van 20.00 – 
22.00 uur. Er wordt training gegeven door Ilse v.d. Burgwal. Ook leden van Vale 
Ouwe kunnen deelnemen aan deze training. In de praktijk zijn er 8-12 personen die 
van de training gebruik maken. De kosten die BVP hiervoor maakt zijn de kosten 
voor de trainer. Vale Ouwe betaalt de zaalhuur in Ermelo. Aan de vergadering 
wordt gevraagd of we dit willen voortzetten. 
Cees Ruiter meldt dat de training op de maandagavond zeker een toegevoegde 
waarde heeft. 
Ilva Kemper meldt dat de opkomst voor training terugloopt nu de competitie voorbij 
is, zoals ieder jaar het geval is. Ilse van de Burgwal meldt dat juist nu de periode is 
om training te blijven volgen om volgend seizoen goed voorbereid aan de 
competitie te starten.  
Froucke Kemper meldt dat badmintonnen in Ermelo gezellig is. 
Harald (voorzitter) concludeert dat we voorlopig doorgaan met trainen in Ermelo, 
waarbij gestreefd wordt naar opkomst voor training minimaal 8 personen. 
Daarnaast zijn alle seniorleden welkom om ‘vrij’ te komen spelen in Ermelo.  
Bea Maarseveen meldt dat op maandag 27-2-17 en 27-3-17 er een Mix-Toernooitje 
gepland staat. De bedoeling is dat iemand van Ermelo gekoppeld wordt aan iemand 
van Putten om partij’tjes te spelen. Dit om de onderlinge kennismaking te 
versnellen.  
- clubkampioenschappen senioren, leden Vale Ouwe uitnodigen? De vergadering is 
vóór. 
De club is vergelijkbaar met BVP qua samenstelling/niveau 
 
- belangstelling voor onderlinge gezelligheidstoernooitjes? De vergadering geeft 
aan dat hiervoor belangstelling is. Paul Alfrink neemt de organisatie op zich. 
- puzzelprijs voor jeugd, 5x per jaar. Niemand meldt zich aan om dit op zich te 
nemen. Bea gaat mensen persoonlijk benaderen hiervoor 
 

11. Rondvraag 
Paul Alfrink: graag DigiDropper testen of alles werkt. Maak gebruik van de link om 
de websites van onze adverteerders te bezoeken. Bij vragen/problemen/suggesties 
graag contact opnemen met Paul 
Wencke Smink: Is het mogelijk om voor de competitie (regio/NJC/VJC) teams 
samen te stellen met spelers uit Ermelo en Putten? Dat kan, maar spelers moeten 
bij de bond ingeschreven staan bij beide verenigingen en spelers mogen maar voor 
1 vereniging uitkomen voor wedstrijden 
 

12. Sluiting: om 21.25 uur wordt de vergadering gesloten 
 


