Beste leden van onze badmintonvereniging
Hiermee nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan onze jaarlijkse Algemene
LedenVergadering. Deze zal plaatsvinden op 28 maart om 20.00 uur. Ruim voor die tijd zullen
we jullie voorzien van alle relevante informatie, maar vooraf graag aandacht voor het
volgende:
Sinds vele jaren neemt de belangstelling voor onze vereniging af. Soms schoksgewijs,
bijvoorbeeld toen we stopten met de vrijdagavond, of toen we even geen kantine hadden,
maar ook nemen er constant meer leden afscheid dan er nieuwe worden verwelkomd.
Uiteindelijk zijn we op een punt aangekomen dat we minder dan 100 leden hebben, ons
inziens het absolute minimum dat je nodig hebt om een vereniging zodanig goed te laten
draaien dat het ook leuk is om je voor in te zetten.
We zien het nu al met de labelkluts, vroeger volle zaal, nu 7 banen. Ook activiteiten zoals
clubkampioenschappen vereisen toch een minimum aantal deelnemers, anders is het voor
niemand leuk. Ook de financiën vereisen een zeker minimum, anders heeft BV Doesburg geen
financiële basis voor een gezond bestaan.
Dit is niet iets dat alleen de BV Doesburg bezig houdt, in vrijwel alle sportverenigingen komt dit
verschijnsel voor. Maar bij ons lijkt het net iets erger te zijn, terwijl wij eigenlijk de meest
laagdrempelige sportvereniging van Doesburg zijn. Badminton is “fast, fit en fun”, we zijn niet
duur, hebben een prima zaal, kortom alle ingrediënten zijn aanwezig voor een bloeiende
vereniging.
We bestaan nu 45 jaar, maar willen we over 5 jaar gezond 50 jaar halen dan zal er toch iets
moeten veranderen. Juist dat zal het onderwerp op onze ALV zijn. We beperken de
verantwoording van de commissies en de financiën tot een minimum, de vragen en
opmerkingen daarover worden vooraf ingediend en alleen op voorhand gestelde onderwerpen
worden behandeld.
Daarna willen we met jullie praten over de toekomst. Daarbij zijn aan de orde:
• Is onze vereniging aantrekkelijk genoeg voor nieuwe leden
• Functioneren wij intern, bestuur, commissies, vrijwilligers etc
• Hoe verder met de kantine (voor zover wij daar enige invloed op hebben)
• Zijn we nog steeds van recreatie, jeugd en prestatie
Om deze discussie goed te voeren komen er wat hulpmiddelen, bijv een overzicht over
leeftijdsverdeling van onze vereniging, een indicatie waarom mensen vertrokken zijn etc.
Het is van het grootste belang dat we juist nu over de toekomst praten. Iedere stem daarin is
belangrijk. Reserveer alvast 28 maart, de ALV vindt net als vorig jaar plaats in de Anne Frank
school.
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