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Agenda Algemene ledenvergadering B.C. Bakel
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die
gehouden zal worden op woensdag 15 maart 2017 in “De Kolk” aan de Beekakker 13 te
Bakel. De aanvang van de vergadering is: 20:15 uur.
Het jaarverslag 2016 staat op onze website www.bcbakel.nl (onder kopje bestuur), gelieve
deze voor de ALV door te nemen. Ook ligt er een exemplaar in de senioren kist.
Na afloop van de vergadering is er hopelijk nog gelegenheid tot spelen.
Tijdens de jaarvergadering is er geen mogelijkheid tot spelen.
De agenda omvat de volgende punten.
1. Opening voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 2016
4. Jaarverslagen 2016
a. Secretaris
b. Technische commissie
c. Jeugdcommissie
d. Badminton Overdag Commissie
5. Financieel verslag van de penningmeester
6. Verslag kascommissie
De kascommissie bestaat uit de volgende personen:
Piet van Ansem , Remco Rops en Jorg Kerkhof
7. Verkiezing kascommissie
8. Uitreiking ? en attenties vrijwilligers
Pauze
9. Begroting 2017
10. Contributie 2017
Stemmen over indexering
11. Activiteiten 2017
a. Clubkampioenschappen 17 mei enkels, 31 mei dubbels en 7 juni gemengd dubbels
b. Clubdag 24 juni
c. Streetrock 8 en 9 juli
d. Kienen 27 en 29 aug., 3, 5 en 10 sept.
12. Bestuursverkiezing:
Wim Loos (voorzitter) aftredend en niet herkiesbaar
Verkiezing bestuurslid, het bestuur draagt Roel Schaap voor.
Jochem v.d. Bogaard gaat voorlopig de rol als interim voorzitter vervullen.
13. Rondvraag
14. Sluiting voorzitter
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De statuten bepalen dat voor het nemen van rechtsgeldige besluiten 20% van
de stemgerechtigde leden aanwezig moet zijn. Stemgerechtigd zijn de leden, die
voor of op 1 januari 2017 de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.


Artikel 8 lid 3 van de statuten:
De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie genoemd, de
overige functies worden door de bestuursleden in onderling overleg verdeeld.

Kandidaatstelling:
Voor vacatures in het bestuur worden door het bestuur kandidaten
voorgedragen. De leden hebben het recht tegenkandidaten te stellen.
De namen van de kandidaten, die door de leden worden gesteld, dienen onder
overlegging van een lijst van handtekeningen van tenminste 10
stemgerechtigde leden, die de betrokken kandidatuur steunen, te worden
ingediend bij de secretaris. Uiterlijk tot aan het agendapunt waarop de
bestuurs-vacature aan de orde wordt gesteld.
Aftredingrooster bestuur BC Bakel
2017
2018
2019
2020
2021

Voorzitter
Penningmeester en kortst zittend lid
Secretaris en langstzittend lid
Voorzitter
Secretaris en langstzittend lid

Tot ziens op de jaarvergadering,
Bestuur BC Bakel
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Notulen jaarvergadering 9 maart 2016
Aanwezig: 35 leden: J. Kerkhof, M. v/d Bogaard, J. v/d Bogaard, I. Rutten,
M. van Heugten, M. van Mierlo, E van Mierlo, J. Maas, K. Lenssen, R. Rops,
D. Martens, N. v/d Velden, J. Keijzers, J. Verbakel, G. Gojsza, T. van Buël,
E. van Dommelen, P. Peeters T. Raijmakers, T. Vissers, B. van Neerven,
R. van Gog, C. Hoogendoorn, F. van den Reek, T. Claassen, M. van Hout,
R. Schaap, M. Relou, J. de Jong, R. Wieland, J. Verbakel, F. Klerx, M. Strijbosch, W. Loos
en P. Hagens
Afwezig m.k.: H. van Hoorn, T. Hoogendoorn, G. van Zogchel, C. Loos,
P. Verbakel, J. Horijon, B. en P. van Ansem, S. van Kooperen en K. van Heugten
Locatie:
Aanvang:
1.

De Kolk te Bakel
20.15 uur

Opening voorzitter
Wim opent met weinig woorden om niet langer te vergaderen dan nodig is, zodat
we tijd over houden om te badmintonnen.

2.

Ingekomen stukken
Toernooi BCAB. Hierop komt e.a. los, jeugd speelt mee op diverse toernooien geeft
Jolanda aan. Hoe zit het met het GeBak-toernooi?  Gemert is hier weer mee bezig
om e.a. op een rij te zetten.
Jorg geeft aan dat hij graag meer bekendheid wil rondom toernooien.
Hierop wordt de afspraak gemaakt om toernooien naar alle leden te mailen.

3.

Notulen jaarvergadering 18 maart 2015
Geen op- of aanmerkingen op de notulen.

4.

Jaarverslagen 2015
BOC: Miranda geeft aan dat Ida en zij stoppen en dat hun taken worden
overgenomen door Barbara van Neerven en José Maas. Dinsdagochtend club
bestaat uit +/- 18 leden.
Algemeen zijn we bezig met het opzetten van een racket actie om via deze weg
extra leden aan te trekken.

5.

Financieel verslag van de Penningmeester
Geen opmerkingen, duidelijk.

6.

Verslag kascommissie
Remco doet het woord en geeft aan dat er goed uitzag. Bestuur is hiermee
gedechargeerd.

7.

Verkiezing kascommissie
Naast Piet van Ansem en Remco Rops, maakt Jorg Kerkhof de commissie weer
compleet en vervangt Ida Rutten.
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Uitreiking attenties
Wim noemt de namen en Fanny deelt de attenties uit. Degenen die er niet zijn
krijgen ze via deze of gene die het voor hen meeneemt.

9.

Begroting 2016
Tom:
Erik:
Karin:

Wat zijn de ontwikkelingen rondom subsidie van de gemeente? Er komt
een nieuwe opzet, wat en hoe moeten we afwachten.
Is de clubdag niet begroot?
Dit zit verweven in de begroting van TC en JC.
Zijn de shuttles duurder of hebben we er meer nodig? Reactie komt van
TC, in 2015 hebben we erg weinig shuttles gehad. Balans saldo € 4835,v.s. € 1762,-? Dit komt doordat er de laatste jaren niet definitief is
afgesloten en € 4835,- is blijven staan als standaard eigen vermogen.

10. Contributie 2016
De inkomsten zoals m.n. subsidie en kienen staan onder druk en zijn onzeker,
daarnaast zien we de kosten jaarlijks stijgen.
Kortom voorstel tot verhoging van de contributie m.i.v. nieuwe seizoen, 1-7-2016:
Senioren van € 30,- naar € 32,- per kwartaal
Jeugd
van € 15,- naar € 18,- per kwartaal
Hierop komt er discussie. Waarom jeugd meer verhogen? Waarom niet gaan
werken met indexeren? Niet consequent t.o.v. argumenten in voorgaande jaren?
Verhoging wordt goedgekeurd met 32 stemmen voor en 3 tegen.
Daarnaast de afspraak om volgend jaar terug te komen op indexeren en dit dan ook
in stemming te brengen.
11. Activiteiten 2016
a.
b.
c.
d.

Koningsdag. Wie wil hierbij helpen?  Geen reactie.
Clubkampioenschappen worden dit jaar georganiseerd door Remco.
Clubdag 25 juni met de invulling zijn we nog bezig.
Streekrock 9 en 10 juli, volgende leden melden zich aan: Michaele, Daisy,
Jorg, Remco, Erik, Miranda en Nelly
e.
Kienen 10, 12, 17, 19, en 24 juli, hier melden Carola, Daisy en Theo
Raijmakers zich voor aan.
f.
TC: Er is nog geen nieuw systeem voor de ladder. Daisy vraagt of ze een
toernooi willen organiseren voor de senioren.
g.
JC: 26-3 paaszaterdag jeugd teamtoernooi met 23 teams, 100 deelnemers,
w.v. 32 eigen leden.
Inschrijven jeugdcompetitie loopt.
In huidige competitie wordt team in A-klasse 20-3 kampioen.
Jeugd team in de G-klasse maakt goede kans om 17-4 kampioen te worden
Ook team in de D-klasse maakt een goede kans op 17-4.
Er nemen 3 kinderen deel aan de centrale training.
- Bezig met organiseren van clubkampioenschappen.
- Sinterklaasviering
Bezig om jeugd team voor de 6-kamp bij elkaar te krijgen.
h. Badminton overdag commissie: Bij punt 4 al besproken.
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12. Bestuursverkiezing
Wim komt met het voorstel om dit middels hand op steken te doen omdat er
geen tegenkandidaten zijn en het gaat over aftreden en herkiesbaar.
Omdat niet iedereen hiervoor is, Karin Lenssen en José Maas houden vast aan de
afspraken in onze statuten wordt er met briefjes gestemd.
Karin, José en Roel vormen de stemcommissie.
Peter wordt herkozen met 32 voor, 1 ? en 2 ongeldig
Jochem wordt herkozen met 31 voor, 1 tegen en 3 ongeldig.
13. Rondvraag
Geen vragen
14. Sluiting voorzitter
Er volgt applaus voor het bestuur.
Er kan gespeeld worden tot 23:00 uur.
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Jaarverslag secretaris 2016
Het bestuur bestond dit jaar uit de volgende personen:
Voorzitter
:
Wim Loos
Penningmeester
:
Mandy Strijbosch
Secretaris / JC
:
Peter Hagens
Vice-voorzitter
:
Jochem v/d Bogaard
Lid
:
Fanny Klerx-van Mierlo
Het leden aantal bedraagt 112 per 01-01-2016 en 105 per 31-12-2016
26 januari 2016

Afspraak om strakker toe te zien op betalingen zoals C.T. en bekerwedstrijden.

Voorbereiden jaarvergadering, op hoofdlijnen hebben we het rond.
28 april 2016

Beroepsonderwijs/bedrijfsleven is opgezegd.

BC Gemert zoekt contact om bestuurlijke zaken mee in te vullen.

Evaluatie jaarvergadering: Enkele verbeterpunten komen naar voren.

Besluit om toch nog een poging te wagen met de Grote Club actie.
14 juli







2016
Kienen en Street Rock beide goed verlopen.
Besluit om te stoppen met dinsdagavond op basis kosten-baten.
Financieel loopt goed, contributie verhoging in laten gaan bij het derde kwartaal.
Competitie 2016-2017 top met 4 senioren- en 6 jeugdteams.
Proactief onze waardering tonen aan Erwin middels verhoging van de vergoeding.
José Maas neemt BOC over van Ida.

04 oktober 2016

Woensdagavond vanaf 21:30 zelf teams samenstellen bij recreanten.

Jaarvergadering 15 maart 2017.

Competitie uitslagen op onze website en nieuwsblad van Gemert.

Inschrijfgeld omhoog van € 2,- naar € 5,-.

Speldjes bestellen, komend jaar 1 jubilaris.

Ruben Hoogendoorn verzoekt om vanuit CIOS stage te lopen.
19 december 2016

Onderzoeken hoe we verder gaan met website beheer.




JC komt met goede initiatieven voor doorstromen van jeugd en mini-maxi toernooi.
Grote Club actie nu definitief mooi geweest.
Notulen bestuursvergadering vanaf nu doorsturen naar JC en TC, een week nadat
het bestuur deze heeft gehad.

We hebben dit jaar helaas afscheid moeten nemen van ons erelid Harry van Hoorn.
Harry was voorzitter van onze club van 1986 – 1996. Harry ligt begraven op de
natuurbegraafplaats in Heeze-Leende.
Peter Hagens
Secretaris
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Jaarverslag Technische Commissie 2016/2017.
Training competitiespelers.
Na het afhaken van Mark is Erwin aangetrokken als nieuwe trainer van de
competitiespelers. In die hoedanigheid is hij inmiddels ruim een jaar in dienst van de club
en functioneert hij naar volle tevredenheid. Op verzoek van de competitiespelers zijn de
trainingen, mede door de ondersteuning van Ruben die met name het conditionele aspect
voor zijn rekening neemt, geïntensiveerd.
HBB competitie 2015-2016.
Aan de competitie is door twee teams deelgenomen. Een van de teams is daarbij
gedegradeerd, terwijl het andere team de competitie op een redelijke positie in de
eindrangschikking heeft afgesloten.
Clubkampioenschappen.
Ondanks het feit dat binnen de TC gesproken is over een spreiding van de
clubkampioenschappen over de maanden april tot en met juni, zijn de kampioenschappen
uiteindelijk toch weer gehouden op drie woensdagavonden en wel op 8, 15 en 22 juni
2016. Het aantal deelnemers/sters, zowel in de competitie- als de recreantenklasse, was
iets lager dan in 2015. De eerste avond zijn de enkelspelen gespeeld terwijl op de tweede
en de derde avond de dubbelspelen en de gemengd dubbelspelen zijn gespeeld. Ook nu
zijn de dubbels bij de competitiespelers samengesteld door de TC. Het mixen van
verschillende partners bij de dubbels en gemengd dubbels leverde ook nu weer de nodige
hoofdbrekens op, daar het opgegeven aantal deelnemers ongelijk was. Desondanks leverde
deze opzet leuke partijen op. Nieuw was dat de prijsuitreiking direct na afloop van de
wedstrijden plaats vond. Het was wederom een geslaagd toernooi.
Inschrijving HBB-competitie 2016/2017.
Op basis van de inschrijvingen zijn uiteindelijk vier teams geformeerd. Een verdubbeling
van het aantal teams dat aan de voorgaande competitie heeft deelgenomen. De indeling
van de teams, waarvan er een bestaat uit louter recreanten, is als volgt:
team 1, hoofdklasse;
team 2, 1e klasse;
team 3, 2e klasse;
team 4, 4e klasse.
Clubdag.
Ondanks het feit dat gesproken is over alternatieven is door de commissie belast met de
organisatie van de clubdag uiteindelijk toch weer gekozen voor eenzelfde opzet als in 2015.
Met andere woorden het spelen van badminton gecombineerd met een barbecue.
De clubdag, die op zaterdag 25 juni 2016 is gehouden, begon met een
badmintonteamtoernooi bestaande uit teams samengesteld uit senioren- en jeugdleden.
Dat de samenstelling van de teams goed was gekozen bleek uit het feit dat zij heel goed
aan elkaar gewaagd waren. Ondanks de fanatieke instelling van een aantal deelnemers,
verliep het toernooi in een goede sfeer. Zowel de jeugdleden als de senioren hebben hier
wederom veel plezier aan beleefd.
Aansluitend aan het toernooi werd er gebarbecued op de groenvoorziening bij de sporthal.
Aan deze barbecue werd naast de toernooideelnemers ook deelgenomen door een aantal
partners en de leden die niet aan het toernooi hebben deelgenomen. De barbecue was
prima verzorgd en mede door het mooie weer verliep deze in een prima sfeer.
Omdat de muziekquiz het vorig jaar een groot succes was, werd ook dit jaar weer een quiz
georganiseerd. Buiten muziekvragen werden er nu ook een aantal algemene vragen
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gesteld, die bij de diverse teams de nodige hoofdbrekens opleverde. Het winnende team
mocht uiteindelijk een zeer fraaie en zelf ontworpen prijs in ontvangst nemen. Het was
gewoon weer erg gezellig.
Uitwisseling met BC Gemert.
De jaarlijkse uitwisseling, waarvoor inmiddels gekozen is na het min of meer mislukken van
het GeBaktoernooi, vond plaats op 29 juni 2016. Vanuit de BC Gemert werd door 7 spelers
aan deze uitwisseling deelgenomen. Ondanks deze beperkte deelname is de uitwisseling
bijzonder prettig verlopen en zijn de deelnemers na afloop getrakteerd op een consumptie
en borrelhapjes.
Start activiteiten na de zomervakantie.
Na de zomervakantie zijn de activiteiten van de club in de maand september weer
opgestart, zowel op de dinsdag als de woensdag. Vanwege de beperkte opkomst en de
hiermee samenhangende kosten is besloten om te stoppen met badminton op de
dinsdagavond. Jammer voor de trouwe deelnemers maar begrijpelijk uit het oogpunt van
de financiële situatie van de club. Vooruitlopende op de start van de HBB-competitie op 22
september, zijn de trainingen van de competitiespelers medio september weer begonnen.
Grote Clubactie.
Om met de jeugd een keer op kampweekend te gaan is door de vereniging wederom
deelgenomen aan de Grote Clubactie. In tegenstelling tot het vorig jaar zijn slechts 200
loten aangeschaft. Dit vanwege het feit dat de verkoop van 300 loten de nodige problemen
opleverde. Ook de verkoop van 200 loten heeft de nodige problemen opgeleverd op basis
waarvan inmiddels besloten is om niet meer aan de grote Clubactie deel te nemen. Dit
vanwege het feit dat de opbrengst niet opweegt tegen de kosten en de inspanningen die
geleverd moeten worden om de loten aan de man of vrouw te brengen.
Laddercompetitie.
Ook de laddercompetitie is weer opgestart waarbij de samenstelling van de teams bepaald
wordt aan de hand van speelkaarten. Twee rondes worden gespeeld in de eigen klasse
(competitiespelers en recreanten), terwijl de derde ronde gemixt wordt. Het levert leuke
wedstrijden op, terwijl daarnaast voor iedereen duidelijk is hoe de stand op de ladder
bepaald wordt. Omdat de animo terugliep is er voor gekozen om de woensdagen waarop
de laddercompetitie gespeeld wordt in aantal terug te brengen. De stand van de
laddercompetitie kan op de site van BC Bakel geraadpleegd worden.
Pepernotentoernooi.
Het toernooi, dat op 30 november 2016 werd gehouden, werd in 5 rondes gespeeld waarbij
de competitiespelers en de recreanten gemixt werden. Dit leverde soms pittige wedstrijden
op, hetwelk geenszins ten koste ging van de gezelligheid. De aanwezige pepernoten
vonden gretig aftrek bij de deelnemers. De uiteindelijke winnaars van het toernooi waren
José Verbakel en Theo Verstegen, terwijl de poedelprijzen gewonnen werden door Bo en
Lars. Het verslag van dit toernooi staat eveneens op de website.
Nieuwjaarsgezelligheidstoernooi.
Het nieuwjaarsgezelligheidstoernooi werd gehouden op 4 januari. Mede op basis van het
gegeven dat de leden elkaar uiteraard het beste voor het nieuwe jaar toe willen wensen,
was de deelname aan het toernooi wederom groot. Mogelijk dat het aantal deelnemers ook
werd bepaald door de hapjes, de beschikbaar gestelde consumptie en prijzen die gewonnen
konden worden met een loterij. Wel jammer was dat er geen uitslag bekend gemaakt kon
worden omdat het programma tussentijds in de soep was gelopen.
Vergaderingen TC.
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De vergaderingen van de TC zijn gehouden op 14 april 2016, 11 juli 2016, 13 september
2016 en 10 januari 2017. Buiten de bovenomschreven onderwerpen zijn in de TC onder
andere nog de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
 Ledenaantal/zorgen over terugloop ledenaantal/maatregelen om de terugloop te
keren (o.a. via een racketactie);


Trainings- en competitieaspecten;



Koningsdag (waaraan de club niet heeft meegedaan vanwege een gebrek aan
animo);



Shuttle gebruik en verbruik;



Begroting 2017;



Beheer website;



Actuele ledenlijst;



Opzetten jaarkalender;



Organiseren van een nachttoernooi;



Mini/maxitoernooi op 22 februari 2017;



Bezetting functies HBB.

Bakel, 2 februari 2017,
TC BC Bakel,
Wim Loos, Remco Rops, Erik van Dommelen, Jan Keijzers en Martien van Heugten.
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JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2016
Samenstelling:
Voorzitter
VCL
Bestuurslid
Penningmeester
Notulist

Ron v Gog
Jolanda Verbakel
Peter Hagens
Tim van Tiel
Hennie van Ojen

Tot de zomerstop (1 januari tot 6 juli):
De training werd verzorgd door Erwin Boudewijns met ondersteuning van Ron van Gog en
Tim van Tiel.
4 jeugdleden namen deel aan de Centrale Training in de Sporthal van Mierlo.
(Lars, Dennis, Jente en Elise)
We hebben op 6 januari een Nieuwjaars toernooi georganiseerd.
Er waren prijzen voor de winnaars.
Op de woensdag voor carnaval hebben we een kind-oudertoernooi georganiseerd.
Deze was zeer geslaagd.
Ons teamtoernooi was op zaterdag 26 maart.
Er hebben 23 teams meegedaan aan het toernooi.
Het was een geslaagd toernooi en ook een geslaagde loterij.
Er deden 31 jeugdleden van BC Bakel mee.
Aan de jeugdcompetitie 2015/2016 deden 3 teams van BC Bakel mee, 1 combi- team met
Mierlo en 1 combi-team met Gemert. Dit seizoen waren er 2 kampioenen en 1 team werd
2de. Een heel mooi resultaat.
Dit jaar hadden we de clubkampioenschappen over 3 trainingsavonden in juni verspreid.
Hierdoor hebben we de kosten van de zaalhuur uitgespaard.
Vanwege het 30 jarig bestaan van de club hebben we voor de jeugd een overnachting in
het jeugdhuis georganiseerd. Vooral het “vuur van medusa”-spel was heel leuk.
Tijdens de laatste trainingsavond hebben we met lichtgevende shuttles gespeeld.
Alle aanwezige jeugdleden hebben een lichtgevende shuttle mee naar huis gekregen.
Het seizoen 2015/2016 hebben we samen met de senioren afgesloten middels de clubdag
op 25 juni.
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Huidig seizoen ( 7 september tot en met 31 december):
In september mochten alle kinderen de hele maand gratis komen badmintonnen.
De jeugdleden werden getraind door Erwin Boudewijns met ondersteuning van Ron van
Gog en Tim van Tiel.
In het huidige seizoen nemen 5 kinderen deel aan de Centrale Training in Mierlo.
(Lars, Dennis, Elise, Veerle en Teun)
Aan de jeugdcompetitie doen in totaal 7 teams van BC Bakel mee. 4 Teams van BC Bakel,
2 teams gecombineerd met Gemert en 1 team gecombineerd met Mierlo.
Er is ook een Sinterklaasviering geweest.
We zijn weer gaan kegelen bij de Bosparel.
Net als voorgaande jaren zeer geslaagd
Iedereen kreeg een chocoladesinterklaas.
We hebben dit jaar 6 keer vergaderd.
Op 31 december hadden we 34 jeugdleden.
Activiteiten andere verenigingen:
Op 25 januari het toernooi van Mixed
Op 8 februari het toernooi van DoBraVa.
Op 1 maart het toernooi van BC Someren.
Op 26 april de HBB jeugdkampioenschappen.
Op 1 november het MieCon toernooi.
Op 27 december het toernooi van Phoenix.

Er
Er
Er
Er
Er
Er

deden
deden
deden
deden
deden
deden

16 leden van BC Bakel mee.
18 leden van BC Bakel mee.
6 leden van BC Bakel mee.
16 leden van BC Bakel mee.
12 leden van BC Bakel mee.
22 leden van BC Bakel mee.

We willen de trainers, jeugdbegeleiders, teambegeleiders en ouders bedanken die ons op
enige manier hebben gesteund met woord en daad.
De jeugdcommissie.
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Jaarverslag Badminton Overdag Commissie
De bezetting van de dinsdagochtendgroep is het afgelopen jaar 2016 is nog altijd naar
tevredenheid. We kunnen constateren dat van de 4 banen er regelmatig 3 bezet zijn. Dit is
geen slechte score. De groep is weer wat uitgebreid. Jan en Wim zijn nu vaste spelers op
deze dinsdagochtenden geworden. Veel leden die nog steeds spelen zijn veelal ook de
mensen die vanaf de start van de partij zijn. Helaas hebben om gezondheidsreden ook een
paar trouwe leden (tijdelijk) moeten afhaken.
De vrouwen zijn duidelijk in de meerderheid. Dus mannen: jullie zijn van harte welkom!
Het is een fijne groep waar socialiteit zeker hoog in het vaandel staat! Mies zorgt goed voor
ons in de pauze. Het kopje koffie wordt nog steeds genuttigd tussendoor! Dit mag ook
zeker niet ontbreken op deze morgen! Af en toe een lekkere traktatie, zodat we dit na de
koffie er weer af kunnen lopen! De sfeer is goed.
We hopen zo in ieder geval nog lange tijd door te kunnen gaan!
Nieuwe leden zijn van harte welkom!!!!!!!!
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