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Algemene Leden Vergadering  ( ALV) 

Deze avond gaat ook over de toekomst van onze vereniging dus is het 
van het grootste belang dat Iedere stem gehoord wordt. Reserveer daar-
om alvast  woensdag 27 maart in uw agenda en kom in grote getale 
naar de Anne Frank school. 

Deze zal plaatsvinden op 27 maart om 20.00 uur in de Anne Frank school. 

Het is weer tijd voor de algemene leden-
vergadering van onze vereniging. Alle 
stukken staan op internet                 
(http://bvdoesburg.nl/algemene-
ledenvergadering-2019/) ,                         
de koffie is geregeld, kortom we zijn er 
klaar voor. Tegenwoordig niet heel druk 
bezocht, minder leden, minder interesse, 
minder verenigingsgevoel, geen gedoe 
over wie in welk team mag spelen, kort-
om een makkelijke avond zou je zeggen. 
Toch wil ik daar tegenin gaan. We heb-
ben een vereniging, en het instrument 
van meepraten is juist de ALV. Elke me-
ning telt, en die wordt ook op prijs ge-
steld. De mensen in het bestuur (de 
meesten al ver over de wenselijke houd-
baarheidsdatum heen) hebben ook recht 
op support en aanvulling. Te veel men-
sen te lang op dit soort functies is ook 
een risico. Hoe gaan we om met die risi-
co's. Wat vinden we aanvaardbaar. Kort-

om, om een vereniging in stand te hou-
den hebben we hulp en een goed be-
zochte ALV nodig. 

Zoals alle verenigingen is het ledenaantal 

cq de vergrijzing ons grootste probleem. 

Een mooie uitdaging zou zijn om komend 

jaar alle leden zover te krijgen dat ze één 

nieuw lid meebrengen. De zaal kan het 

aan, en het opent nieuwe deuren. Ambi-

tieus? Valt toch wel mee, iedereen heeft 

tegenwoordig zoveel sociale contacten in 

welk netwerk dan ok, één nieuw lid per 

lid, en we zijn een grote vereniging. 

Tot woensdag 
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In de ledenvergadering van maart 2018 is gespro-

ken over het labelsysteem en of dit nog voldoet 

om roulatie bij het spelen te bevorderen.  Er is 

toen afgesproken dat we een proef zouden hou-

den, waarbij op donderdag avond (zoals op de 

dinsdagochtend) geen labels worden gebruikt, 

maar dat roulatie aan de spelers zelf wordt over 

gelaten. 

 

Afgelopen jaar hebben we met dit systeem ge-

speeld. Niet naar ieders tevredenheid. Elk sys-

teem blijkt voor – en nadelen te hebben.  Er is 

een groep leden die graag met het afhangen van 

labels wil spelen, een groep die het vrij spelen 

prima vinden, en mogelijk een groep met andere 

voorkeuren. 

 

De Algemene ledenvergadering wordt gevraagd 

een keuze te maken tussen onderstaande varian-

ten:  

 

Variant 1: Vrij spelen: 

Er is geen label-afhangbord.  Aan de spelers op 

donderdagavond wordt gevraagd om na enkele 

sets te rouleren en zo alle spelers (die even aan 

de kant staan) de gelegenheid geven om in te 

draaien.  Dit systeem werkt vooral als er minder 

mensen zijn dan banen en er een oneven aantal 

spelers zijn.  Iedereen komt dan aan bod.  Nade-

len zijn dat je je als speler ‘gedwongen’ voelt om te wis-

selen (terwijl je een spannende partij zit) of moet spe-

len met mensen van een ander niveau.     

Bij het ‘vrij spelen’ is eventueel af te spreken dat er niet 

meer dan drie of twee sets worden gespeeld, zodat de 

tijd dat anderen moeten wachten wordt bekort.  

 

Variant 2: Labelsysteem: 

Iedereen die wil spelen hangt haar / zijn label op het 

bord. Na een vaste speeltijd wordt er gewisseld.  

Dit systeem werkt als er meer mensen zijn dan banen, 

zodat iedereen eerlijk aan de beurt komt met spelen.  

Nadelen van dit systeem zijn het ‘niet netjes’ afhangen 

op het bord, waardoor de gewenste roulatie niet op-

treedt.  Ook wordt de wachttijd van 30 minuten als lang 

ervaren. 

Dat laatste is op te vangen door een systeem van 20 

minuten in te stellen. 

 

Variant 3: Labelkluts: 

Elke speelavond is er een labelkluts. Bijvoorbeeld van 

20.00 tot 21.00 uur.  Drie rondes van 20 minuten.  

Daarna vrijspelen. Iedereen komt dan aan bod, er is na 

9 uur voldoende ruimte om te spelen zoals iedereen 

graag wil. 

Nadelen van dit systeem: nog meer dan in variant 1 

treden er niveau verschillen op, die afbreuk doet aan 

het speelplezier van sommige mensen in het eerste 

uur.  Daarnaast moet er iedere speelavond iemand zijn 

Roulatiesysteem 



Agenda  

Doesburg, 15 maart 2019 

Beste leden van onze badmintonvereniging 

Hiermee nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Deze zal plaatsvinden op woensdag 

27 maart om 20.00 uur.   

De locatie is de Anne Frank School.   Goudenregenstraat 2 in Doesburg. 

De agenda voor de vergadering is als volgt: 

Opening en vaststellen van de agenda 

Mededelingen 

Verslag van de ALV van 28 maart 2018. 

Deze vergadering stond in het teken van het dalende ledenaantal en de mogelijkheden om het tij te keren. 

Tijdens de vergadering is er gelegenheid om het huidige beeld verder te bespreken 

Roulatiesysteem 

Het bestuur heeft in een bijgevoegde notitie een drietal varianten beschreven.  

Aan de ALV wordt gevraagd een besluit te nemen over het roulatiesysteem dat we vanaf 28 maart 2019 gaan hante-

ren.  

Bestuurswissel 

Olga Surenbroek heeft aangegeven het bestuur te verlaten en het secretariaat wil overdragen. Vanaf het najaar 2018 

heeft Fred Mossink op interim basis de werkzaamheden van het secretariaat overgenomen. 

Fred stelt zich kandidaat voor het bestuur in de functie secretaris. 

Financiën 

Financieel verslag 2018 

Verslag kascontrole   / decharge penningmeester  

Begroting 2019 

Jaarverslagen 

Technische commissie 

Jeugd commissie 

Recreanten commissie 

Vaststellen AVG-protocol 

Rondvraag 

 

 

Namens het bestuur 

Fred Mossink; secretaris (a.i)     Hein den Hartog; voorzitter 

Alle stukken, dus verslag vorige ALV, alle verslagen van de commissies etc vindt u op onze website 

www.bvdoesburg.nl onder het kopje ALV 2019.  

http://bvdoesburg.nl/algemene-ledenvergadering-2019/
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In de voorjaarscompetitie doet  1  teams mee. 

V1   team .  Ze spelen in de 4e klasse . 

 

Senioren 2  

Kampioenen  seizoen  2018—2019 

http://bvdoesburg.nl/competitie/lentecompetitie-2013/
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rolstoel- & aangepast badminton toernooi  van 23 febr. Georganiseerd door de BV-Doesburg.  

Sponsoren zijn de Mosterd fabriek, Lekkersz&Zo en Fysio Plus Fit  



 

BEZOEK REGELMATIG ONZE WEBPAGINA 

http://bvdoesburg.nl/ 

Penningmeester Contributiezaken en leden-
administratie: 

(aanmelden en opzeggen) 
Bert Meijerink Tel: 474869 
Hermaat 129 
6983 AH Doesburg 
ledenadministratie@bvdoesburg.nl 

Opzeggen uitsluitend schriftelijk, opzegtermijn 2 maan-

den 

 

Competitieleider: 

Rien van Ittersum Tel: 0653711243  
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MEER DAN EEN SLAG IN DE LUCHT 
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EXCEL Expert nodig? 

Heeft u problemen met Excel of wilt u uw administratie automatiseren? Ik kan u 

helpen veel werk én tijd én geld te besparen. 

Dure aanschaf van standaard software is niet altijd nodig. Ik lever maatwerk oplossingen voor een hele redelijke prijs. 

Ook kunt u bij mij terecht voor korte maar intensieve (1 op 1) trainingen. Ik kan u in korte tijd veel leren over Excel! 

EXCEL and SERVICES, Uw Excel expert. 

Voor info: www.excelandservices.nl 

ADVERTENTIE 

SECRETARIAAT BV-DOESBURG:  
Fred Mossink (a.i) 

secretaris@bvdoesburg.nl 
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