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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 9 maart 2016 in “De Kolk” aan de 
Beekakker 13 te Bakel. Na afloop van de vergadering is er nog gelegenheid tot 
spelen. 

Tijdens de jaarvergadering is er geen mogelijkheid tot spelen.  
De aanvang van de vergadering is: 20:15 uur.  

De agenda omvat de volgende punten.  
 
1. Opening voorzitter  

2. Ingekomen stukken  

3. Notulen jaarvergadering 2015 

4. Jaarverslagen 2015 
 a. Secretaris 
 b. Technische commissie 

 c. Jeugdcommissie 
 d. Badminton overdag commissie 

 e. Dinsdagavond badminton  

5. Financieel verslag van de penningmeester  

6. Verslag kascommissie 
 De kascommissie bestaat uit de volgende personen: 
 Remco Rops, Piet van Ansem en Ida Rutten  

7. Verkiezing kascommissie 
 

8. Uitreiking attenties 
 
Pauze  

 
9. Begroting 2016 

10. Contributie 2016  

11. Activiteiten 2016 

 a. Koningsdag 27-04-16 
 b. Clubkampioenschappen 8,15 en 22 juni 

 c. Clubdag 25 juni  
 d. Streetrock 9 en 10 juli  

 e. Kienen 10, 12, 17, 19 en 24 juli 
 f. Technische commissie (overige activiteiten) 
 g. Jeugdcommissie 

 h. Badminton overdag commissie  

12. Bestuursverkiezing: 
 Peter Hagens is aftredend en herkiesbaar 

 Jochem v.d. Bogaard is aftredend en herkiesbaar 
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13. Rondvraag  

14. Sluiting voorzitter  
 

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 2014 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: 
2016 Secretaris en langstzittend lid 

2017 Voorzitter 
2018 Penningmeester en kortst zittend lid  
2019 Secretaris en langstzittend lid  

2020 Voorzitter 
 

 
Tot ziens op de jaarvergadering, 
Bestuur BC Bakel 
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Notulen jaarvergadering 18 maart 2015 

 
Aanwezig:   32 leden: J. Kerkhof, M. v/d Bogaard, J. v/d Bogaard, F.  

Jansen, I. Rutten, M. van Heugten, M. van Mierlo, J. Maas, P.  van 
Ansem, B. van Ansem, K. Lenssen, R.Rops, H. v/d Berg,  D. 
Martens, N. v/d Velden, J. Keijzers, J. Verbakel, G. Gojsza, T v/d 

Velden, A. Looijmans, H. van Neerven, T. van Buël, R. Geerts, E. 
van Dommelen, T. Raijmakers, T. Vissers, S. van Koperen, B. van 

Neerven, F. Klerx, M. Strijbosch, W. Loos en P. Hagens  
Afwezig m.k.:  T. Claassen, H. van Hoorn, C. Hoogendoorn, G. van Zogchel, F 
  v/d Reek, S. Vereijken, I. v/d Berg, C. Loos, C van Duinhoven, R. 

  Borst, R. van Gog, E. Willems, P. Verbakel, J. Verbakel en M. van 
  Hout  

Locatie:       De Kolk te Bakel 
Aanvang:     20.15 uur     
 

 
 

1. Opening voorzitter 
 

Wim opent met de mededeling dat team 1 afgelopen jaar kampioen 
geworden is en in januari in Gemert gehuldigd is. Eerste clubdag is zo 
goed bevallen dat we het dit jaar met dezelfde opzet ook weer gaan 

doen. Wat de Grote Clubactie betreft bied Wim zijn excuses aan dat het 
niet de eerste keer was. In het verleden ook aan mee gedaan. Grote club 

actie heeft ons benaderd of we weer mee willen doen, dit moeten we als 
bestuur nog bespreken. 
Onze trainer Marc is gestopt. We hebben in Erwin Boudewijns een nieuwe 

gevonden, hij heeft inmiddels 3 keer getraind bij wijze van proef. Zowel 
bij de JC als de TC is dit goed bevallen en willen we doorgaan met Erwin. 

 
2. Ingekomen stukken 
 

Mail van HHB m.b.t. EHBO tijdens wedstrijden. Komt erop neer dat ze 
kosten moeten gaan maken om dit in te vullen en dat hiervoor nog een 

verdeel sleutel gevonden moet worden. Moeten we als bestuur ook nog 
nader bekijken. 

 

3. Notulen jaarvergadering 26 maart 2014 
 

OK.  Daar niet iedereen over internet beschikt zal er een exemplaar ter 
inzage in de hal komen te liggen, vanaf enkele weken voor de 
jaarvergadering. 

 
4. Jaarverslagen 2014 

 
Allemaal OK, waren goed te vinden op onze site. 
Op de site staat ook onze jaarkalender vermeld. 
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5. Financieel verslag  van de Penningmeester 

 

Jaar positief afgesloten vooral door de extra acties zoals kienen, Street 
rock, 

Bakel 1300 en de grote clubactie. 
Er zijn enkele opmerkingen rondom zaalhuur en verzekeringen. 
 

 
6. Verslag kascommissie 

 
Jorg neemt het woord en is vol lof over de boekhouding, geeft aan dat 
helder en overzichtelijk is. Bestuur is hiermee gedechargeerd. 

    
7. Verkiezing kascommissie 

 
Naast Piet van Ansem en Ida Rutten maakt Remco Rops de commissie 

weer compleet en vervangt Jorg Kerkhof. 
       

8. Begroting voor 2015 

 
Duidelijk, geen bijzonderheden en daarmee goed gekeurd. 

  
9. Vaststelling contributie 

 

Geen verandering. 
 

10. Activiteiten 2015    
 

a. Kienen, weer 5 kienbeurten, dit jaar in april, verdeling is al rond. 

b. Clubkampioenschappen 3,10 en 17 juni. Vanuit de zaal opmerking dat het 
laat in het seizoen is. 

c. Clubdag op 20 juni zelfde opzet als vorig jaar. Hier vindt tevens de 
prijsuitreiking plaats van de clubkampioenschappen. 

d. Street Rock 11 en 12 juli, naast Daisy Martens melden Remco Rops en Erik 

van Dommelen zich aan om hierbij te helpen. 
e. Flashmob Kermis bij opening op 5 september. Dit komt uit de koker van 

Bakel leeft. Rondom beheren van de fietsenstalling bij de Fixed komt flink 
wat discussie los. Dit moeten we nog nader onderzoeken om hierin een 
definitief besluit te nemen. Ook hiervoor meld Daisy aan te willen helpen. 

f. Koningsdag 27 april, hier doen we als bc Bakel ook mee. Wim en Piet 
geven aan hierbij te willen helpen.  Er volgt nog een oproep via de mail. 

g. Technische commissie activiteiten zoals clubdag en toernooien. 
h. Jeugd Commissie activiteiten toernooien, carnaval, sinterklaas e.d. 
i. Badminton overdag commissie loopt naar tevredenheid en heeft interesse 

gewekt van de wethouder m.b.t. onderzoek van verder mogelijkheden 
rondom sporten overdag. 
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Opmerking uit de zaal dat het Nieuwjaarstoernooi erg karig was qua 

prijzen. Deze opmerking hebben we meer gehoord. Volgend jaar 
zullen we het beter invullen. 

                 Hier komt ook de opmerking om aan ledenwerving te doen in  
        Dierdonk en Deurne, laatste m.n. met oog op jeugd. Neem hierin 
        onze nieuwe trainer ook mee.  

 
 

11. Bestuursverkiezing 
 

Annelies treedt af en is niet herkiesbaar. Als nieuw bestuurslid dragen we 

Fanny Klerx voor. Daarnaast is Jochem statutair aftredend en 
herkiesbaar. 

Piet en Jorg vormen de stemcommissie en halen de briefjes op. 
Fanny wordt gekozen met 31 stemmen voor en 1 ongeldig. 
Jochem wordt herkozen met 30 stemmen voor, 1 tegen en 1 ongeldig. 

Tot slot bedankt Wim Annelies voor haar bijdrage de afgelopen jaren. 
 

12. Rondvraag 
 

Tom: Vraagt wat er zo al nog speelt vanuit de gemeente? Wim en Jochem 
 hebben enkele weken terug gesprek gehad met wethouder Hobbezak. 
 Naast nader kennismaken vindt hij onze opzet met dinsdag ochtend erg 

 interessant. 
                                            

13. Afsluiting  

 

     We bedanken alle vrijwilligers voor bewezen diensten met een bloemetje 
 en een foto van deze groep. 
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Jaarverslag  secretaris  2015 

 
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 114 per 01-01-2015 en 112 per 31-12-2015 

 
 

26 januari 2015 
 
 Fanny vergadert de eerste keer mee om te kijken of het past. 

 Zoektocht naar nieuwe trainer is in volle gang. 
        

24 februari 2015       
 

 Nieuwe trainer gevonden, Erwin Boudewijns zowel voor jeugd als 
senioren. 

 Financieel ziet het er gezond uit bij BC Bakel 

 Vriendenpagina op facebook om zo meer gebruik te maken van de 
moderne media. 

 
23 maart 2015 
 

 Er komt een up to date map in de hal te liggen. 
 Mandy is nu penningmeester. 

 Wim neemt werk als systeembeheerder (ledenadministratie) over van 
Ronald Kas. 

 12-4 wordt een van de jeugdteams kampioen. 

 Besluit om dit jaar deel te nemen aan de markt tijdens Koningsdag. 
 Gestart met ander type actielijst. 

 
18 mei 2015 
 

 Dit jaar weer clubdag met de zelfde seting als vorig jaar. 
 Aandachtspunten voor leden op een praktische manier bundelen. 

 Besluit om dit jaar weer deel te nemen aan de Grote Club Actie. 
 
20 juli 2015     

 
 Deelname aan Street Rock weer goed verlopen. 

 Contact met gemeente rondom de vloer in de sporthal. 
 Idee racket actie wordt uitgewerkt door TC. 
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05 oktober 2015 

 
         Gemeente geeft aan geen priotiteit vloer sporthal. 

         Besluit winst bij kienen is voor BC Bakel. 
 Besluit om 9-3-2016 de jaarvergadering te houden. 

 
14 december 2015 
 

         Kiendata 2016 zijn bekend, allemaal in juli. 
 In 2016 geen jubilarissen. 

 Besluit om bij gebrek aan animo niet meer deel te nemen aan de Grote 
Club Actie. 

    
Peter  Hagens 
Secretaris  BC Bakel 
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Jaarverslag Technische Commissie 2015/2016. 

 
Nieuwe trainer. 

Nadat Mark aangegeven had te willen stoppen als trainer is naarstig gezocht naar 
een vervangende trainer. Inzet daarbij is geweest om een trainer aan te trekken 
die zowel de jeugd als de senioren kan trainen op het huidige spelniveau. Op 

basis van enkele proeftrainingen is uiteindelijk Erwin Boudewijns aangetrokken 
als trainer. Ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft Erwin zich voldoende bewezen en 

is hij inmiddels een vaste waarde bij de club. 
 
HBB competitie 2014-2015. 

De teams die aan de competitie hebben deelgenomen hebben deze op een 
redelijke positie in de eindrangschikking afgesloten. 

 
Clubkampioenschappen. 
De clubkampioenschappen zijn gehouden op drie woensdagavonden en wel op 3, 

10 en 17 juni 2015. Het aantal deelnemers/sters, zowel in de competitie- als de 
recreantenklasse, was hoog. De eerste avond zijn de enkelspelen gespeeld 

terwijl op de tweede en de derde avond de dubbelspelen en de gemengd 
dubbelspelen zijn gespeeld. In tegenstelling tot andere jaren zijn de dubbels ook 

bij de competitiespelers samengesteld door de TC. Nieuw dit jaar was het mixen 
van verschillende partners bij de dubbels en gemengd dubbels, daar het 
opgegeven aantal 

deelnemers ongelijk was. Om de uiteindelijke titels is, mede op basis van het 
gegeven dat de teams goed aan elkaar gewaagd waren, fel gestreden. Voor de 

uitslag van de clubkampioenschappen wordt verwezen naar de site van de club. 
Het was wederom een geslaagd toernooi.    
 

Inschrijving HBB-competitie 2015/2016. 
Op basis van de inschrijvingen zijn na veel puzzelwerk twee teams geformeerd, 

waarvan er een in de hoofdklasse speelt en een in de 1e klasse. Een nieuwe 
ontwikkeling in deze is dat de kosten voor de aanwezigheid van de EHBO tijdens 
de competitiewedstrijden, in rekening gebracht worden bij de diverse 

deelnemende clubs. Verder is afgesproken dat er met de competitiespelers meer 
gecommuniceerd wordt over de teamindeling en de wijze waarop de teamleiders 

worden aangewezen. 
 
Clubdag. 

Vanwege het grote succes van de clubdag in 2014 is door het bestuur besloten 
om ook in 2015 een clubdag te organiseren. Door de commissie belast met de 

organisatie van de clubdag is uiteindelijk gekozen voor eenzelfde opzet als in 
2014. Als uitvloeisel hiervan is besloten om het spelen van badminton te 
combineren met een barbecue.  

 
De clubdag, die op zaterdag 20 juni 2015 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. Het 

toernooi is afgesloten met een groepsfoto van alle deelnemende leden. 
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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 verliep in een prima 
sfeer. Dit laatste gold eveneens voor het nieuwe element dat aan de clubdag was 
toegevoegd namelijk de muziekquiz. In de persoon van Fanny hadden we een 

uitstekende quizmaster, die zich speciaal hiervoor in een flitsende outfit had 
gestoken. Het was gewoon weer erg gezellig.  

 
Start activiteiten na de zomervakantie. 
Na de zomervakantie zijn begin september de activiteiten van de club weer 

opgestart, zowel op de dinsdag als de woensdag. Vooruitlopende op de start van 
de HBB-competitie eind september, zijn de trainingen van de competitiespelers 

medio september weer begonnen.  
 
Grote Clubactie. 

Om de aanschaf van nieuwe clubshirts te kunnen bekostigen is door de 
vereniging wederom deelgenomen aan de Grote Clubactie. De opbrengst van 

deze actie, waarbij 300 loten zijn aangeschaft, heeft er uiteindelijk in 
geresulteerd dat aan alle leden, voor zover zij hier belangstelling voor hadden, 

tegen een gereduceerd tarief een clubshirt kon worden aangeboden.  
 
Laddercompetitie. 

Op 25 november is weer gestart me de laddercompetitie. Omdat het systeem 
wat in eerste instantie gebruikt is niet uit te leggen was en vooral de ranking, is 

de overstap gemaakt naar een andere opzet 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.   

 
Nieuwjaarstoernooi. 
Het nieuwjaarstoernooi werd gehouden op 6 januari. Mede op basis van het 

gegeven dat de leden elkaar het beste voor het nieuwe jaar toe willen wensen, 
was de deelname aan het toernooi wederom groot. Mogelijk dat de deelname ook 

werd bepaald door de oliebollen, hapjes, consumpties en prijzen die in het 
vooruitzicht werden gesteld. Na de prijsuitreiking bleef het nog lang gezellig in de 
kantine.  

 
Uitwisseling BC Gemert. 

Omdat zowel bij BC Gemert als bij onze vereniging de belangstelling te gering 
was, is het GeBaktoernooi inmiddels ter ziele. Het niet doorgaan van het toernooi 
heeft uiteindelijk geresulteerd in een uitwisseling tussen beide clubs. De eerste 

uitwisseling die in januari 2015 heeft plaatsgevonden in sporthal Molenbroek in 
Gemert, zou vervolgd worden met een uitwisseling in sporthal De Beek in Bakel. 

Ondanks herhaalde verzoeken aan BC Gemert voor een uitwisseling in 
januari/februari 2016, heeft dit nog niet geleid tot een definitieve afspraak. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat dit te maken heeft met wisselingen in het 

bestuur en commissies bij de BC Gemert.  
 

Vergaderingen TC. 
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De vergaderingen van de TC zijn gehouden op 26 maart, 21 mei, 17 september 

en 3 december 2015 en 18 februari 2016. 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; 

 Trainings- en competitieaspecten; 

 Koningsdag; 

 Shuttle gebruik en verbruik; 

 Begroting 2016; 

 Beheer website; 

 Actuele ledenlijst; 

 Opzetten jaarkalender; 

 

Bakel, 29 januari 2016, 
TC BC Bakel, 

Wim Loos, Remco Rops, Erik van Dommelen, Jan Keijzers en Martien van 
Heugten. 
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Jaarverslag Jeugdcommissie 2015 

 
Samenstelling: 
voorzitter  Ron v Gog 

vcl   Jolanda Verbakel 
bestuurslid  Peter Hagens 

penningmeester Tim van Tiel 
notulist  Hennie van Ojen 
 

Tot de zomerstop (1 januari tot 1 juli): 
De kinderen werden getraind door Wim Loos met ondersteuning van Ron van 

Gog en Tim van Tiel.  
Vanaf maart werd de training verzorgd door Erwin Boudewijns tevens met 
ondersteuning van Ron van Gog en Tim van Tiel.  

 
7 jeugdleden namen deel aan de Centrale Training in de Sporthal van Mierlo. 

(Floor, Lars, Kim, Dennis, Luuk, Jente en Ruben) 
 
We hebben op 7 januari een nieuwjaarstoernooi georganiseerd. 

Er waren prijzen voor de winnaars.  
 

Op de woensdag voor carnaval hebben we bingo en spelletjes in de kantine 
gedaan. 
Er waren prijzen voor het best verkleedde meisje en jongen. 

 
Dit jaar was ons teamtoernooi op 4 april, erg druk bezocht met 20 teams.  

Jammer dat we maar 2 pupillenteams hadden. 
Het was een geslaagd toernooi en ook een geslaagde loterij.  

Er deden 28 jeugdleden van BC Bakel mee. 
 
Aan de jeugdcompetitie 2014/2015  deden 3 teams van BC Bakel mee en 2 

teams hadden we gecombineerd met spelers van Mierlo. Dit seizoen waren er 3 
kampioenen en 2 teams werden 2de. Een heel mooi resultaat. 

 
Tijdens de laatste trainingsavond hebben we een speurtocht door Bakel 
gehouden. 

 
Het seizoen 2014/2015  hebben we samen met de senioren afgesloten middels 

de zeer geslaagde clubdag.  Er deden 24 jeugdleden mee. 
 
 

Huidig seizoen ( 2 september tot en met 31 december): 
In september mochten alle kinderen van de basisschool gratis komen 

badmintonnen.  
Dit is bekend gemaakt via advertenties in plaatstelijke bladen.  
We hebben daar enkele reakties op gehad. Helaas zijn die niet gebleven. 

 
De jeugdleden werden getraind door Erwin Boudewijns met ondersteuning van 

Ron van Gog en Tim van Tiel.  
 
In het huidige seizoen nemen 3 kinderen deel aan de CT.  

(Lars, Dennis en Jente) 
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Aan de jeugdcompetitie doen 3 teams van BC Bakel mee en 2 teams hebben we 
gecombineerd. 1 team met spelers van Mierlo en 1 team met spelers van 

Gemert.  
 
Op 10 oktober hebben we onze clubkampioenschappen gehouden. Er deden 24 

leden van BC Bakel mee. De winnaars kregen een beker. Alle deelnemers hebben 
een medaille gekregen 

 
Er is ook een Sinterklaasviering geweest.  
We zijn weer gaan kegelen bij de Bosparel.  

Volgens de reakties was dit zeer geslaagd. 
Iedereen kreeg een chocoladeletter. 

 
We hebben dit jaar 5 keer vergaderd. 
 

 Op 31 december hadden we 33 jeugdleden. 
 

Activiteiten andere verenigingen: 
Op 25 januari was het toernooi van Mixed  

 Er deden 16 leden van BC Bakel mee. 
Op 8 februari was het toernooi van DoBraVa.   
 Er deden 8 leden van BC Bakel mee. 

Op 1 maart was het toernooi van BC Someren.   
 Er deden 11 leden van BC Bakel mee. 

Op 26 april waren de HBB jeugdkampioenschappen.   
 Er deden 13 leden van BC Bakel mee. 
Op 1 november  was het MieCon toernooi.   

 Er deden 4 leden van BC Bakel mee. 
Op 27 december was het toernooi van Phoenix.   

 Er deden 20 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 deelname van de dinsdagochtendgroep het afgelopen jaar 2014-2015 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. We hebben er dit jaar weer enkele nieuwe leden bijgekregen. 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 door iemand erbij, 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!!!!!!!!  
 

 
Miranda van Hout en Ida Rutten. 
 


