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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 7 maart 2018 in “De Kolk” aan de Beekakker 
13, te Bakel. De aanvang van de vergadering is: 20:15 uur.  

 
Het jaarverslag 2017 staat op onze vernieuwde website www.bcbakel.nl (onder het 

kopje Clubinfo), gelieve deze voor de ALV door te nemen. Ook ligt er een 
exemplaar in de senioren kist. 

 
Tijdens de jaarvergadering is er geen mogelijkheid tot spelen. Na afloop van de 

vergadering is er hopelijk nog gelegenheid tot spelen. 
De agenda omvat de volgende punten.  

 

1. Opening Vice-voorzitter 

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen jaarvergadering 2017 

4. Jaarverslagen 2017 

  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: 

  * Remco Rops 
   * Jorg Kerkhof 

   * Daisy Martens 

7. Verkiezing kascommissie 

8. Uitreiking en attenties vrijwilligers 

 
Pauze  

 
9. Begroting 2018 

10. Contributie 2018 
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11. Activiteiten 2018 
 a. Clubkampioenschappen: 

     - 14 maart (mix 2e ronde) 
     - 11 april (dubbel 2e ronde) 

     - 30 mei (enkel) 
 b. Clubdag:  30 juni  

 c. Streetrock: 7 en 8 juli  
 d. Kienen:  14, 19, 21 en 26 augustus 
  

 

12. Bestuursverkiezing: 
 - Mandy Strijbosch is aftredend en herkiesbaar als penningmeester. 

 - Roel Schaap is aftredend en verkiesbaar als voorzitter. 
 - Jochem van den Bogaard heeft aangegeven te stoppen i.v.m. studie. 

 
         Het bestuur zal zoeken naar een nieuw bestuurslid. 

 
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 2018 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 
2018 Penningmeester en kortst zittend lid  

2019 Secretaris en langstzittend lid  
2020 Voorzitter 

2021 Secretaris en langstzittend lid 
 

Tot ziens op de jaarvergadering, 

 
Bestuur BC Bakel 
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Notulen jaarvergadering 15 maart 2017 

 
Aanwezig: 30 leden: J. Kerkhof, M. v/d Bogaard, J. v/d Bogaard, I. Rutten,  

M. van Heugten, E van Mierlo, K. Lenssen, R.Rops, 
D. Martens, N. v/d Velden, J. Verbakel, T. van Buël, 

E. van Dommelen, P. Peeters, T. Raijmakers, T. Vissers, 
C. Hoogendoorn, F. van den Reek, R. Schaap, 

P. van Ansem, R. Geerts, B. van Neerven, T. van Tiel, 
H. van den Berg, C. v/d Reek, J. Verbakel, F. Klerx 

M. Strijbosch, W. Loos en P. Hagens 
 

Afwezig m.k.:  C. Loos, B. van Ansem, K. van Heugten, M. van Mierlo, 
     J. Keijzers, R. van Gog, T. Claassen, B. Goosens, 

     R. Hoogendoorn en Y. Hagens 
                                

Locatie:   De Kolk te Bakel 

Aanvang:   20.15 uur     
 

 
 

1. Opening voorzitter 
 

- Wim opent de vergadering, met het verzoek om één minuut stilte, 
vanwege het overlijden van Harrie van Hoorn en Mike van Gog, de broer van 

Ron van Gog. 
- Trots zijn we op het grote aantal competitie spelers en de 

kampioenschappen die dit seizoen weer gewonnen zijn. Ook zijn wij trots op 
onze vrijwilligers die ervoor zorgen dat alles goed is verlopen. 

- Bij de recreanten zijn we begonnen om ná de rackettoss vanaf 21:30 
onderling partijtjes samen te stellen, zorg dat je allemaal aan je trekken 

komt. Bij de competitiespelers willen we, naast het trainen, ook ruimte 

bieden voor vrijspelen. 
- Het mini-maxi toernooi, dat we onlangs voor het eerst hebben gehouden, 

is een groot succes geweest en vraagt om een vervolg. 
 

2. Ingekomen stukken 
 

Geen 
 

3. Notulen jaarvergadering 09 maart 2016 
 

OK.   
 

4. Jaarverslagen 2016 
 

OK 
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5. Financieel verslag van de Penningmeester 

 
Financieel hebben we goed jaar achter de rug, als gevolg van meevallers. 

Denk aan de opbrengst van Street Rock, goedkopere trainer, meer 
competitiespelers, centrale training is nu in rekening gebracht en tot slot is 

men gestopt met de dinsdagavond badminton. 
 

6. Verslag kascommissie 
 

Remco doet het woord: het zag er nog beter uit dan vorig jaar, goed en 
duidelijk qua overzichten. Het bestuur is hiermee gedechargeerd. 

    
7. Verkiezing kascommissie 

 
Naast Remco Rops en Jorg Kerkhof, maakt Daisy Martens de commissie 

weer compleet en vervangt daarmee Piet van Ansem. 

       
8. Uitreiking en attenties vrijwilligers 

 
Daisy is als eerste aan de beurt om een speldje te ontvangen, vanwege haar 

25-jarig lidmaatschap. Wim noemt de namen op van de vrijwilligers en 
Fanny deelt de attenties uit. Degenen die er niet zijn, krijgen via deze of 

gene die het voor hen meeneemt. 
Tot slot introduceren we de ‘Badminton Pluim’ en is uiteindelijk gegaan naar 

Jolanda Verbakel, vanwege haar fantastische inzet voor de jeugd. 
  

9. Begroting 2017 
 

Duidelijk en zodoende weinig op- of aanmerkingen. 
      

10.  Contributie 2017 

 
Naar aanleiding van vorig jaar om dit jaar het indexeren ter stemming te 

brengen, heeft het bestuur zich hierin goed verdiept. In dit kader krijgt 
Mandy als penningmeester het woord. Het bestuur heeft het een en ander 

uitgezocht en zijn uiteindelijk niet voor indexering. Remco maakt de 
opmerking waarom wij niet een stukje inbouwen, met het oog op de 

jaarlijkse stijging van de zaalhuur. Uiteindelijk zijn we unaniem tegen 
indexering. Hiermee blijft de contributie dus hetzelfde. 
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11.  Activiteiten 2017 

 
Rondom de clubkampioenschappen, komt er een ander systeem wat meer 

duidelijkheid moet verschaffen, Remco geeft dit aan namens de TC. De 
Clubdag is dit jaar op 24 juni 2017, de commissie heeft eerste overleg 

gehad. Over de invulling volgt nog een enquête. 
Street Rock is 8 en 9 juli, Daisy, Remco, Erik, Karin, Jorg, Roel en Michaele 

(via Erica) geven zich op om te helpen. 
Voor het kienen hebben Piet van Ansem (10-9), Daisy, Theo Raijmakers, 

Frank vd Reek (zondag) en Carola (via Wim) zich opgegeven om te helpen.                            
 

12.  Bestuursverkiezing 
  

Wim is aftredend en niet herkiesbaar, omdat hij jeugd de ruimte wil geven en 
zelf behoefte heeft aan rust. Roel Schaap wordt voorgedragen als nieuw 

bestuurslid. Karin en José halen de briefjes op, 30 stemmen voor. Omdat Roel 

niet direct als voorzitter wil starten en niemand anders uit het bestuur deze 
functie wil, wordt Jochem Interim voorzitter en schuift hiermee door als Vice 

voorzitter. 
Tot slot bedanken we Wim voor zijn inzet met een attentie. Vanaf hier neemt 

Jochem de vergadering over. 
 

                                            
13. Rondvraag 

 
- Corry bedankt Wim en is blij met de jonge mensen in het bestuur. 

- Jolanda informeert nog naar de enquête voor de Clubdag, met betrekking 
tot ervaringen en ideeën. 

- Jorg vraagt hoe het komt dat er zo’n lage opkomst is tijdens de 
jaarvergadering. 

 

14. Sluiting 
 

Allemaal bedankt voor de vlot verlopen vergadering. 
Er kan gespeeld worden tot 23:00 uur. 
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Jaarverslag secretaris  2017 

 
Het bestuur bestond dit jaar uit de volgende personen: 

Voorzitter tot ledenvergadering     : Wim Loos 
Penningmeester        : Mandy Strijbosch 

Secretaris / JC        : Peter Hagens 
Vice-voorzitter, vanaf leden vergad. Interim voorzitter : Jochem v/d Bogaard 

Lid          : Fanny Klerx-van Mierlo 
Lid vanaf leden vergadering      : Roel Schaap  

 
Het leden aantal bedraagt 104 per 01-01-2017 en 107 per 31-12-2017 

 
31 januari 2017 

 Besluit om voorlopig gebruik te maken van de diensten van Robert Borst, 
Wim en Charles zijn bezig met de nieuwe website. 

 We zijn er nog niet uit met de racket-actie. 

 Wim geeft aan dat hij niet herkiesbaar is, wil plaats maken voor jeugd. 
 Voorstel voor badmintonpluim.     

    
21 februari 2017       

 Roel Schaap neemt eerste deel aan de vergadering om de sfeer te proeven. 
 Lid dat in aanmerking komt voor de badmintonpluim wordt door het bestuur 

aangewezen. 
 Besluit dat Jochem vanaf jaarvergadering Interim voorzitter wordt. 

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

24 april 2017 
 Roel gaat jeugd mee trainen. 

 Nog steeds geen duidelijk voorstel voor de racket-actie. 
 Besluit dat Mandy vanuit het bestuur deelneemt aan vergaderingen van TC. 

 Roel neemt het beheer van facebook over van Jochem. 

 Vraag om meer sfeer als geheel, komt vanuit enkele leden. 
 Roel geeft aan volgend jaar voorzitter te willen worden. 

 
15 juni 2017 

 Voorstel voor maken en onderhouden van een jaarkalender. 
 Na overleg met TC op 10-5 duidelijkheid en startsein voor racket-actie. 

 Roel neemt het beheer van de website op zich. 
 Afspraak om communicatie met TC en JC te verbeteren. 

 Op de woensdagavonden vaker de microfoon gebruiken voor mededelingen. 
 Via 1 kanaal: informatie@BCBakel.nl communiceren met de leden. 

 
17 oktober 2017 

   Rabobank Clubkas Campagne, mooi en makkelijk voor extra inkomsten. 

 Subsidie van de gemeente is weer binnen. 
 Vanuit TC verzoek om jaarlijks aan ledenwerving te doen, akkoord bestuur. 

 Financieel loopt conform verwachting. 
 

Peter Hagens, Secretaris BC Bakel 

mailto:informatie@BCBakel.nl
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Jaarverslag Technische Commissie 2017/2018. 
 

Training competitiespelers. 
In samenspraak met Erwin is de training van de competitiespelers op 14 juni 

geëvalueerd. Daarbij is afgesproken om in de eerste maanden na de zomervakantie 
intensief te trainen en later minder frequent en de iets oudere jeugd mee te laten 

trainen met de competitiespelers. Aan deze afspraken is inmiddels inhoud gegeven.  
 

HBB competitie 2016-2017. 
Aan de competitie is door vier teams deelgenomen. Geen enkel team is kampioen 

geworden, noch gedegradeerd. 
 

Uitwisseling met BC Gemert. 
De jaarlijkse uitwisseling vond plaats op maandag 10 april in sporthal Molenbroek in 

Gemert. Vanuit de club is door 11 spelers aan deze uitwisseling deelgenomen. 

Zoals elk jaar is de uitwisseling bijzonder prettig verlopen en zijn de deelnemers na 
afloop door BC Gemert getrakteerd op een consumptie en borrelhapjes.   

 
Clubkampioenschappen. 

De clubkampioenschappen zijn gehouden op 17 mei, 31 mei en 7 juni. Het aantal 
deelnemers/sters, zowel in de competitie- als de recreantenklasse, was 

vergelijkbaar met de deelname in 2016. 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. Het was wederom een geslaagd toernooi.    
 

Inschrijving HBB-competitie 2017/2018. 

Op basis van de inschrijvingen zijn uiteindelijk twee teams geformeerd. Een 
halvering van het aantal teams dat aan de voorgaande competitie heeft 

deelgenomen. Deze halvering wordt mede veroorzaakt door het feit dat het 
recreantenteam na een seizoen weer is gestopt. De indeling van de teams is als 

volgt:  
- Team 1: hoofdklasse. 

- Team 2: 1e klasse. 
 

Clubdag. 
Om inzicht te krijgen in de behoefte om de Clubdag anders op te gaan zetten, is 

een enquête uitgezet onder de clubleden. Uit de reacties van de leden die de 
moeite hebben genomen om de enquête in te vullen, bleek dat een grote 

meerderheid voorstander is van handhaving van de gekozen opzet. Dit is voor de 
organisatoren van de Clubdag aanleiding geweest om vast te houden aan de ‘oude 

opzet’. Met andere woorden; het spelen van badminton gecombineerd met een 

barbecue.  
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De Clubdag, die op zaterdag 24 juni 2017 is gehouden, begon met een 

badmintonteamtoernooi bestaande uit teams samengesteld uit senioren- en 
jeugdleden. 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 onder regenachtige weersomstandigheden 

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.  
 

Aan de wandeloriëntatietocht die als nieuwe activiteit aan het programma was 
toegevoegd, werd deelgenomen door zes teams bestaande uit jeugd- en 

seniorleden. Naast een wandeltocht van ongeveer 6 kilometer, moesten een aantal 
vragen worden beantwoord. Omdat de tijd benodigd voor de wandeling geen rol 

speelde, werd de uitslag uiteindelijk bepaald door de beantwoording van de vragen. 

Uit de interesse voor de antwoorden op de vragen was op te maken dat de wil om 
te winnen erg groot was. 

 
Vanwege het groot succes van de afgelopen Clubdag-edities, werd ook dit jaar weer 

een quiz georganiseerd. Buiten muziekvragen werden er nu ook een aantal 
algemene vragen gesteld, die bij de diverse teams de nodige hoofdbrekens 

opleverde. Ofschoon de Clubdag mede door de wandeloriëntatietocht een overvol 
programma kende, was het gewoon weer ouderwets gezellig.  

 
Werving nieuwe seniorleden. 

Het ledenaantal van de badmintonclub loopt al jaren iets terug en vooral bij de 
senioren. Om deze terugloop een halt toe te roepen is een actie op touw gezet om 

nieuwe leden te werven, waarbij een proefabonnement en een gratis racket in het 
vooruitzicht zijn gesteld. Daarvoor zijn flyers vervaardigd die huis aan huis 

verspreid zijn in Bakel en Milheeze. Daarnaast is een deel van de flyers verspreid in 

Deurne en de wijk Dierdonk. Verder is een aantal posters opgehangen op plekken 
waar veel mensen komen. Het resultaat van de actie is dat, van de 13 

aanmeldingen er uiteindelijk 5 lid zijn geworden.  
 

Start activiteiten na de zomervakantie. 
Na de zomervakantie zijn de activiteiten van de club eind augustus, begin 

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

september weer begonnen.  
 

Laddercompetitie vervallen. 
Vanwege de terugloop van het aantal deelnemers/sters aan de laddercompetitie is 

deze activiteit stopgezet en min of meer vervangen door een andere opzet van de 
clubkampioenschappen. In de nieuwe opzet van de clubkampioenschappen worden 

twee rondes dubbelspelen en gemengd dubbelspelen gespeeld. De eerste ronde 

gemengd dubbel is gespeeld op 8 november, terwijl de eerste ronde dubbels 
gespeeld wordt/is op 31 januari.   
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Nieuwjaarsgezelligheidstoernooi. 

Het nieuwjaarsgezelligheidstoernooi is gehouden op 3 januari. Ondanks de 
aanwezige oliebollen, hapjes, een drankje en prijzen die gewonnen konden worden 

met een loterij, was het aantal deelnemers lager dan in voorgaande jaren. Ondanks 
de mindere opkomst van het aantal leden, was het een gezellige avond. 

  
Vergaderingen TC. 

De vergaderingen van de TC zijn gehouden op 11 april, 13 juni, 12 september, 11 
december en 20 februari. 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/ledenwerfactie jaarlijks?; 

 Trainings- en competitieaspecten; 

 Shuttle gebruik en verbruik; 

 Begroting TC 2018; 

 Beheer website; 

 Actuele ledenlijst; 

 Opzetten jaarkalender; 

 Organiseren van een nachttoernooi/inclusief uitzetten enquête; 

 Uitwisseling met andere clubs; 

 Mini-maxitoernooi; 

 Bezetting functies HBB. 

 

Bakel, 19 januari 2018, 
TC BC Bakel, 

 
Wim Loos 

Remco Rops 
Erik van Dommelen 

Jan Keijzers 

Martien van Heugten 
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Jaarverslag Jeugdcommissie 2017 

 
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 28 juni): 

 
De training werd verzorgd door Erwin Boudewijns met ondersteuning van Ron van 

Gog, Tim van Tiel en Ruben Hoogendoorn.  
 

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

(Lars, Dennis, Elise, Veerle en Teun) 
 

We hebben op 11 januari een Nieuwjaarstoernooi georganiseerd. 
Er waren prijzen voor de winnaars.  

 
Op de woensdag voor carnaval hebben we een mini-maxi-toernooi georganiseerd. 

Deze was zeer geslaagd. 
 

Ons teamtoernooi was op zaterdag 15 april.  
Er hebben 18 teams meegedaan aan het toernooi. 

De pupillen hebben onderling gesingled en gemixed. 
Het was een geslaagd toernooi.  

Er deden 31 jeugdleden van BC Bakel mee. 
 

Aan de jeugdcompetitie deden in totaal 7 teams van BC Bakel mee. 4 Teams van 

BC Bakel, 2 teams gecombineerd met Gemert en 1 team gecombineerd met Mierlo.  
Dit seizoen waren er 2 kampioenen en 2 teams werden 2de. Een heel mooi 

resultaat. 
 

Net als vorig jaar hebben we de clubkampioenschappen over 3 trainingsavonden in 
juni verspreid.  

 
Tijdens de laatste trainingsavond hebben we de zaal verdeeld in 2 helften. 

Aan 1 kant apekooi en aan de andere kant trefbal. 
 

Het seizoen 2016/2017 hebben we samen met de senioren afgesloten middels de 
Clubdag op 24 juni.  
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Huidig seizoen (30 augustus tot en met 31 december): 

 
De jeugdleden worden getraind door Erwin Boudewijns met ondersteuning van Ron 

van Gog, Tim van Tiel en Roel Schaap.  
 

In het huidige seizoen nemen 5 kinderen deel aan de Centrale Training in Stiphout.  
(Quinten, Dennis, Elise, Veerle en Teun) 

 
Aan de jeugdcompetitie doen in totaal 6 teams van BC Bakel mee. 5 Teams van BC 

Bakel en 1 team, gecombineerd met Gemert.  
 

De woensdag voor sinterklaas zijn we met de jeugd gaan kegelen bij De Bosparel. 
 

We hebben dit jaar 5 keer vergaderd. 
 

 Op 31 december hadden we 38 jeugdleden. 

 
Activiteiten andere verenigingen: 

Op 29 januari was het toernooi van Mixed:  10 leden van BC Bakel. 
Op 12 maart was het toernooi van BC Someren: 12 leden van BC Bakel. 

Op 25 maart was het toernooi van DoBraVa:   8 leden van BC Bakel. 
Op 25 maart was het toernooi van Heesch:  2 leden van BC Bakel. 

Op 21 mei waren de HBB jeugdkampioenschappen:  12 leden van BC Bakel. 
Op 22 oktober  was het MieCon toernooi:  13 leden van BC Bakel. 

Op 27 december was het toernooi van Phoenix: 21 leden van BC Bakel. 
 

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 nog altijd naar volle 

tevredenheid. Van de vier banen zijn er vaak drie banen bezet, een prachtige 
opkomst dus. Veel leden die 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. We hopen natuurlijk op een spoedig herstel! 

 
Graag willen wij benadrukken dat iedereen van harte welkom is. De dinsdagochtend 

is een fijne groep waar socialiteit hoog in het vaandel staat. Mies zorgt goed voor 
de leden in de pauze, waar het kopje koffie trouw wordt genuttigd tussendoor. Af 

en toe komt er zelfs een heerlijke traktatie. Verder is de sfeer helemaal goed, 
daarom hopen we nog lange tijd door te kunnen gaan. 

 
Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom! 

 


