Notulen van de algemene ledenvergadering van de BV. Doesburg 29 maart 2017
Aanwezig:
Hein den Hartog, Gerard de Bruin, Rien van Ittersum, René van de Kooij, Tim Jansen, Iris
Mennink, , Bert Meyerink, Sivert Beertema, Henk Bootsma, Rob v.d. Most, Annelies
rouwmaat, Ton de Vries, Olga Surenbroek (notulist)
Afw. mk: Rein Jansen, Gijs van der Tang, Anneke Adolfsen, Dick Jansen, Jannie van Dijk,
Roy Bean, Rolf v.d. berg, Marijke raker.
1. Opening
Hein heet iedereen van harte welkom op deze ALV.
2. Ingekomen stukken:
Er zijn geen ingekomen stukken. De afmeldingen worden gemeld (zie hierboven)
3. Definitieve vaststelling van de agenda.
Er komt een punt bij: Verkiezing van het bestuur.
4. Vaststelling van de notulen van 13 april 2016:
Bert vraagt bij pt. 14 (Uitslag enquête oud leden) Op de laatste regel staat:”Wie meer
informatie wil kan de huidige uitstlagen naleze op de site.” Maar het staat niet op de
site.We sturen de bond een mail hierover.
Bert vraagt bij pt 16 (Diverse soorten lidmaatschap) Is er al iets gevonden als geschenk
voor Hans.
Annelies vraagt “Hoe gaan we om met vluchtelingen die willen badmintonnen” (dit was
gevraagd in de rondvraag van het vorige verlag). In principe op de donderdagavond (voor
18+ ers), want dan is er begeleiding. We hoeven dan niet star vast te houden aan 3x gratis
spelen , maar ze kunnen geleidelijk aan lid worden. Annelies zit bij de taalgroep en gaat
kijken of er mensen interesse hebben.
De notulen worden voor de rest goedgekeurd.
5. Jaarverslag van de secretaris. (zie site)
Ton vraagt: Hoe komt het dat de jeugd zo terugloopt? Er is weinig jeugd, tevens is er
vriendjes-vriendinnetjes politiek. Als een kind opzegt, zegt vaak het vriendje of
vriendinnetje ook op. Sportscholen en personal trainers (met groepjes van 5/6 personen)
floreren. Als er ideeën zijn om jeugd te werven… draag het aan!
Annelies vraagt hoe het nu gaat met de revalidatieclub van Plusfit. We discussiëren
hierover en zijn het met elkaar eens dat we liever willen dat Plusfit zelf 1/3 zaal gaat
huren. We gaan niet vrijblijvend door. Hein neemt contact op met Plusfit. Hein wil voor
hun ook wel bemiddelen met de gemeente, dat ze b.v. 1 baan huren (van de extra 1/3
zaal).

6. Jaarverslag van de technische commissie. (zie site)
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TC-lid: Tim Jansen
Geen reacties op het verslag
7.

Jaarverslag van de recreantencommissie. (zie site)
RC leden: Annie Meijerink, Thea Koeman en Rien van Ittersum.
Volgend seizoen hebben we zeer waarschijnlijk weer een recreantenteam.
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Jaarverslag van de jeugdcommissie. (zie site)
JC-leden: René van der Kooij, Margreet van Ittersum, Marijke Rakers, Erik van der Veen.
Marijke Rakers maar dit seizoen af, daarna stopt ze als JC-lid. René vraagt zich af of er
dan nog een ander iemand bij moet komen. We hebben n.l. weinig jeugd en 3 leden zijn
hiervoor voldoende.
Vriendjesavond (Shuttlefun): Vraag de jeugd persoonlijk of ze een vriendje of
vriendinnetje mee willen nemen. Niet per mail.
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Jaarverslag van de penningmeester. (zie site)
Het jaar 2016 was niet heel bijzonder. Eigenlijk vallen alle posten zowel inkomsten als
uitgaven een stukje lager uit dan in voorgaande jaren. Dat heeft vooral te maken met het
teruglopende aantal leden. De staat van baten en lasten 2016 ligt geheel in de lijn met de
begroting 2016. Er zijn al met al niet veel financiële verrassingen te melden.
Volledigheidshalve worden de diverse posten van de balans en de staat van baten en
lasten, waaronder ook de zaalhuur, boetes van de bond en trainerskosten, doorgenomen en
waar nodig toegelicht. Grootste uitdaging voor de toekomst blijft het ledenaantal en met
name het aantal jeugdleden. Zolang we de kostenposten met het ledenaantal kunnen
blijven matchen kan de contributie ongewijzigd blijven, maar dat vergt wel constante
monitoring. Een ander punt van aandacht is de susbidie van de gemeente Doesburg. Deze
geldt alleen voor inwoners van Doesburg waarbij onze leden uit bijvoorbeeld de gemeente
Rheden en Bronckhorst dus buiten beschouwing worden gelaten. De begroting 2017 ligt
geheel in de lijn met die van 2016.

10 Verslag van de kascommissie / decharge bestuur.
Gerard de Bruin licht de getallen toe.

De subsidies welke we krijgen zijn: 25 % van de zaalhuur, €25,- voor een jeugdlid en
€ 10,- voor een senior-lid (mits afkomstig uit Doesburg).
Ton geeft aan dat hij de zaalhuur erg hoog vindt. Hij baalt van de verlichting bij de
buitenste banen. Hein: Het kost grote moeite om met het zwembad in gesprek te komen.
We verwachten een tekort van € 175,- maar dit is geen reden om de contributie te
verhogen.
De kascommissie heeft het verslag goedgekeurd, De kascommissie bestond dit jaar uit Gijs van
der Tang en Henk Bootsma.
Volgend jaar zullen Henk Bootsma en Sivert Beertema dit op zich nemen.

11 Behandeling begroting 2017.
Gerard licht dit toe n.a.v. de papieren versies die worden uitgedeeld.
12 Samenstelling van alle commissies
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Dagelijks bestuur: Hein den Hartog (voorzitter), Gerard de Bruin (penningmeester), Olga
Surenbroek (secretaris). Hein is verkiesbaar. Als er geen opvolger is laat hij de club niet
in de steek en blijft voorzitter.
TC: Tim Jansen (Paul Schilderink wil evt. nog wel helpen indien nodig)
RC: Rien van Ittersum, Thea Koeman en Annie Meijerink. Rien is verkiesbaar, maar
blijft ook aan als er geen vervanger is.
JC: René van de Kooij, Erik van de Veen en Margreet v Ittersum.
Competitieleider: Rien van ittersum
Shuttlebeheer: Sivert Beertema en Hennie Hutink
PR (activiteiten): leden gezocht
Kascommissie: Henk Bootsma en Sivert Beertema
13 Stand van zaken en kantine:
Kantine:
Martin Meurkes kan niet door 1 deur met het zwembad (Stichting). Het kan in ieder geval
niet zo doorgaan.
Hein heeft, samen met de voorzitter van de Phantoms, een brief opgesteld voor de
gemeenteraad.
Hein heeft inmiddels een brief gekregen van de raad waar ze toezeggen dat men de
kantine openhoudt in de huidige vorm. (Hein is bang dat er automaten worden neergezet.)
Hein en Gerard zijn bij Martin geweest. Ze hebben gezegd dat we een goede
kantinevoorziening willen, met een hapje, drankje en gezelligheid, maar het moet wel in
ons eigen belang zijn. We zeggen hiermee niet dat dat per sé met Martin moet.
Hein en Sivert zijn met de stadpartij om de tafel gegaan. De gemeente en de politiek is
klaar met Martin. Dus dat wordt het sowieso niet meer.
Tot het einde van het seizoen blijft de kantinevoorziening zoals het nu is.
Inmiddels heeft Hein ook een mail van Martin gekregen dat het voor hem ook helemaal
klaar is.
We hadden nog hoop dat de kantine in de raadsvergadering zou worden behandeld. Maar
in de stukken van deze vergadering zien we dit punt niet in de agenda staan. Het kan
alleen nog maar in de rondvraag door iemand aangekaart worden.

Om 22.00 uur bedankt Hein iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit hiermee de
vergadering af.
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