Verslag van de penningmeesters over het jaar 2017
We hebben het toch weer klaargespeeld. Ondanks een nog steeds teruglopend
ledenaantal hebben we cijfers over 2017 toch nog met een positief saldo weten af te
sluiten. Dit is mede mogelijk gemaakt door het feit dat we de competitiewedstrijden
op de donderdagavond zijn gaan spelen in plaats van op zondag. Ook de lagere
trainerskosten en de kosten van shuttlegebruik gaan hand in hand met een lager
ledenaantal. Het behaalde resultaat over het jaar 2017 was daarmee nagenoeg
gelijk aan hetgeen over dit jaar begroot was.
Om de terugloop van leden van onze vereniging een halt toe te roepen is het
afgelopen jaar meegedaan aan het regio-initiatief ‘probeerbadminton.nu’.
Daarnaast hebben we geprobeerd het lid worden te stimuleren door een
badmintonracket cadeau te doen bij een lidmaatschap van minimaal één jaar. Voor
de jeugd is in 2017 een kennismakingsclinic georganiseerd.
Voor deze activiteiten zijn uiteraard ook kosten gemaakt, met de gedachte dat de
kost voor de baat uit gaat. Om die reden doen we in 2018 wederom mee met
‘probeerbadminton.nu’. Bij de jeugd is verder ‘Sjors Sportief’ het middel om
potentiële jeugdleden kennis te laten maken met badminton. Een ieder die nog
aanvullende ideeën heeft om leden te werven, wordt van harte uitgenodigd om deze
met ons te delen.
Vorig jaar hebben we een uitdagend verlanglijstje gemaakt voor onze vereniging. In
het kader van onze 45ste verjaardag is deze nog steeds actueel.
* toename van het aantal leden, met een focus op de jeugd.
* meer leden aanwezig op onze speelavond.
* meer deelname van onze leden aan gezamenlijke activititeiten, zoals een
labelkluts, clubkampioenschappen, etc.
* meer leden die inzien dat meedoen aan de competitie ontzettend leuk is.
Het zou niet allen leuk zijn als we volgend jaar één of meerdere van de hiervoor
genoemde punten gerealiseerd hebben, maar langzamerhand ook noodzakelijk. Al
was het alleen maar om ons 50-jarig bestaan straks te kunnen vieren.
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