
 

NOTULEN ALV 2018   
 
 

Datum    : 8 februari 2018 

Aanvang   : 20.30 uur 

Locatie   : Kantine sporthal Putter Eng 

Aanwezig    : 20 senioren, 2 jeugdleden, 5 bestuursleden en trainster 

Afwezig met kennisgeving : Cees Ruiter, Ancella Posthuma, Paul Alfrink,  

  Jeroen van den Berg, Thea Smink en Betsy Toes 

 

 

1. Opening 
De voorzitter opent om 20.35 uur de vergadering 
 

2. Notulen ALV van 16 februari 2017 
Geen op- en aanmerkingen. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 

3. Verslag bestuur 2017 
Geen vragen over en/of aanvullingen op het verslag 
 

4. Aandachtspunten 2018 
De volgende belangrijke aandachtspunten worden genoemd: 
Leden 
Harald: Het wordt steeds wat stiller in de zaal. In 2004 waren 87 senioren- en 43 
jeugdleden. Nu is dat nog 39 om 33. De trend is overal dalend, maar als je de lijn van de 
afgelopen 14 jaar doortrekt betekent dit dat over een jaar of zes/zeven het eind van het 
bestaan van de vereniging in zicht is. Het bestuur vraagt de leden naar suggesties wat de 
vereniging hieraan kan doen? 
Ron: merkt op dat het heel leuk is dat er competitieteams zijn en dat er getraind kan 
worden, maar is het voor de recreanten wel leuk genoeg om te komen spelen? Is er voor 
hen voldoende tegenstand? Voor de spelvreugde is het leuker om gelijkwaardig of hoger te 
spelen. Het aantal recreanten daalt in verhouding. 
Jan: Aantrekken van recreatieve spelers is een optie. Het mixen van competitiespelers met 
recreanten is lastig door het tijdstip van de training. Om 22.00 uur zijn de recreanten al 
weg. 
Harald: De landelijke tendens van heel veel sportverenigingen is een dalend aantal leden. 
Niet alleen voor badminton. 
Ilse stelt voor om eventueel te trainen van 20.30 tot 21.30 uur. 
Hans oppert om te adverteren. 
Froucke oppert om andere verenigingen uit te nodigen voor de spelvreugde, maar dat 
levert geen nieuwe leden. 
Harald: seniorleden mogen maandagavond in Ermelo spelen, maar daar maakt slechts een 
beperkt aantal leden gebruik van. 
Ellen vraagt of er weleens iets gedaan is met een starterstraject of promotie?  
Harald: een starterstraject hebben we jarenlang gedaan, maar er blijkt de laatste twee jaar 
telkens geen animo meer voor.  
Ilse vraagt zich af of het een optie is om dan de recreanten en competitiespelers tegelijk 
training te geven. Zij past dan de training wel aan per baan. 
Henk vindt dit een goed idee, maar dan moet er na de training wel gespeeld blijven worden. 
Henri stelt voor om dan iemand de penningen op te laten hangen en op die manier 
iedereen met elkaar te laten spelen. 
Richard vult aan: dan eerst op niveau en dan niveaus mixen voor de teambuilding. 



 

 
Zaalhuur 
De zaalhuur is de grootste kostenpost op de begroting. We huren de zaal nu tot 23.00 uur, 
maar na 22.00 uur spelen nog maar weinig senioren (behoudens de VJC en de NJC 
teams). I.v.m. met de VJC en de NJC blijft de zaal gereserveerd tot 23.00 uur. 
Janine vraagt of het een optie is om tot 22.30 uur te reserveren. 
Harald: Officieel kunnen we per uur huren.  
Jan meldt dat als we de zaal tot 22.00 uur huren de mogelijkheid bestaat dat iemand 
anders de zaal wil huren tussen 22.00 en 23.00 uur en dan hebben we ook geen 
uitwijkmogelijkheden meer. 
Ellen vraagt of het dan misschien een optie is om tot 22.00 uur de hele zaal te huren en 
dan het laatste uur 1/3 minder.  
 
Lustrum 4 januari 2019 
Volgend jaar bestaat de vereniging 40 jaar. Wie wil er in de lustrumcommissie? Er is een 
budget beschikbaar voor dit speciale jubileum. Mooi moment om ook nieuwe leden te 
werven. Ideeën om een ledenwerfactie te combineren met het jubileum zijn welkom. 
 

5. Financieel verslag en resultatenoverzicht 2017 
De stukken zijn voor leden bijgevoegd in een e-mail. Ilva licht de stukken toe.  
Via OPA is afgelopen jaar het dubbele ontvangen door een extra keer te lopen. Dank aan 
Rinus (en de lopers). De Gemeente is van plan om de kosten van hun papierpers door te 
belasten aan OPA. Hierdoor zal de netto-opbrengst voor de verenigingen de komende 
jaren hoogstwaarschijnlijk stap voor stap minder worden. 
De ontvangsten aan subsidie is over 2017 veel hoger dan begroot. Dit komt omdat de 
Gemeente Putten lopende het jaar 2017 een éénmalige subsidie heeft verstrekt aan 
verenigingen die maatschappelijke activiteiten hebben verricht. De Gemeente is bezig om 
voor 2018 een meer permanente regeling te maken. Het bestuur verwacht dan ook in 2018 
nog meer subsidie te kunnen ontvangen. Echter de definitieve subsidieregels voor 2018 
zijn nog steeds niet bekend! Tevens waarschuwt Harald voor deze ogenschijnlijke cadeau-
politiek van het huidige college van B&W, want achter de schermen gebeurt er van alles. 
We zijn dan ook als bestuur zeer beducht dat op termijn de tarieven van de zaalhuur heel 
erg fors omhoog kunnen gaan. En omdat de zaalhuur de grootste kostenpost is op onze 
begroting zouden de uiteindelijke gevolgen van het ingezette beleid van de Gemeente 
kunnen leiden tot een fors jaarlijks begrotingstekort bij onze vereniging. 
 

6. Verslag Kascommissie 2017 
Thea Smink en Anja Arissen hebben de kas gecontroleerd. Bij afwezigheid van de 
kascommissie leest Ilva hun verklaring voor. De Kascommissie is van mening dat de 
boekhouding in orde is en adviseert de leden om decharge te verlenen aan het bestuur.  
De vergadering stemt hiermee in. 
 

7. Verkiezing nieuwe kascommissie 
Thea Smink heeft twee keer in de kascommissie gezeten. Anja Arissen is bereid het nog 
een keer te doen. Wie wil Thea opvolgen? Henk meldt zich aan en Karin Claessens meldt 
zich als reserve. De vergadering stemt hiermee in. 
 

8. Begroting 2018 
Het bestuur stelt voor de tarieven voor contributie / competitiebijdragen en bijdrage shuttles 
ongewijzigd te laten (contributie jeugd € 100,= en contributie senioren € 140,= per jaar / 
deelname jeugdcompetitie € 45,= p.p. en seniorencompetitie € 65,= p.p. en bijdrage veren 
shuttles € 30,= p.p. voor senioren teams in 1e klasse en/of 2e klasse). 
 Automatisch incasso zal plaatsvinden in maart en oktober 2018. De vergadering stemt in 
met de begroting. 
  

9. Bestuursverkiezing 
Volgens het rooster is Harald aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar als voorzitter. 
De vergadering stemt hiermee in. 



 

 
 

10. Overig  
Samenwerking badmintonvereniging Vale Ouwe uit Ermelo.  
Op de maandagavonden kunnen senioren leden van onze vereniging van 20.00 tot 22.00 
uur spelen in sporthal Triade in Ermelo. Bij voldoende belangstelling geeft Ilse op maandag 
ook training. Ook leden die niet willen of kunnen trainen zijn van harte welkom om te komen 
spelen! 
Harald vindt het jammer dat er meerdere leden zijn die zich in eerste instantie hadden 
aangemeld voor deze training en het in de praktijk laten afweten. Dit kan ook gevolgen 
hebben voor de samenwerking in de toekomst. Daar komt bij dat het voor diegene die wel 
komen en voor Ilse het veel leuker is om met een grotere groep te trainen.  
Richard: Twee keer trainen is soms wat veel. Is het een optie om maandag een uur te 
trainen en dan donderdag een half uur zodat er meer gespeeld kan worden met recreanten. 
Bestuur zal dit overleggen met de trainster en competitiespelers op moment dat de 
samenstelling van competitieteams voor 2018 – 2019 bekend zijn.  
 
Clubkampioenschappen senioren 
Er zijn al diverse aanmeldingen binnen en er is zelfs al een poule voor de damesenkel 
samengesteld. Wie mee wil doen, graag even officieel inschrijven via website, email of app 
bij Harald. Ron meldt zich aan om de lunch te regelen tijdens clubkampioenschappen, nu 
Piet, Els en Jeannet niet van de partij zijn. De vergadering heeft er geen bezwaar tegen dat 
we de inschrijving voor de clubkampioenschappen voor senioren ook openstellen voor 
seniorleden van Vale Ouwe. 
 
Is er belangstelling voor onderlinge gezelligheidstoernooitjes? 
Er wordt positief gereageerd op deze vraag. Introducés zijn dan van harte welkom.  
 
Ledenwerving 
Ellen vraagt zich af of het organiseren van een Badminton-Bedrijventoernooi zoals in 
Ermelo nieuwe leden kan opleveren. Harald heeft dit al nagevraagd bij een bestuurslid van 
Vale Ouwe. Super leuk toernooi, heel gezellig, maar helaas leverde het voor Vale Ouwe 
alleen maar werk op en geen nieuwe leden. Is het een optie om het een keer te doen? 
Gewoon een keer een toernooi waarbij adverteerders aangeschreven worden? 
 
Lustrum 2019 
Henk vraagt zich af of -als er geen leden zijn die dit willen en/of kunnen organiseren- het 
een optie is om een evenementenbureau hierbij te betrekken. Verder worden er allerlei 
ideeën aangedragen waarbij de activiteiten rondom het jubileum worden gekoppeld aan 
een ledenwerfactie. Te denken valt aan regelmatig publiceren in de Puttense weekbladen, 
samenwerken met Jong Putten, flyers laten maken en uitdelen in de maanden september 
2018 t/m december 2019. Het bestuur neemt alle suggesties mee en zal deze bespreken 
met de te vormen jubileumcommissie. 

 

11. Rondvraag 
Geen  
 

12. Sluiting 
Om 21.25 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 
 


