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Agenda algemene ledenvergadering BC Bakel 
 
 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze zal 
worden gehouden op woensdag 23 maart 2022 in ‘De Kolk’ aan de Beekakker 13 te Bakel. Het 
jaarverslag 2021 staat op onze website www.bcbakel.nl (Clubinfo > Jaarverslagen > 2021), 
gelieve deze voor de ALV door te nemen. Ook ligt er een exemplaar in de sporthal. Na afloop 
van de vergadering is er hopelijk de 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 2021 

4. Jaarverslagen 2021 
 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: 
 Daisy Martens, Riccardo Geerts en Theo Verstegen. 

7. Verkiezing kascommissie 
 
8. Uitreiking en attenties vrijwilligers 
 
9. Badmintonpluim 
 
10. Jubilarissen 
 
Pauze  
 
11. Begroting 2022 

12. Contributie 2022 

 
 

http://www.bcbakel.nl/
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13. Activiteiten 2022 
 a. Clubdag:     Zaterdag, 25 juni 
  b. Streetrock:   Naar verwachting begin juli 
  c. Themafeesten:  Naar verwachting begin-midden oktober 
  d. Kienen:    Zondag 24, dinsdag 26 en zondag 31 juli 

14. Aanpassing statuten  

15. Bestuursverkiezing: 
   Roel Schaap: Aftredend en niet herkiesbaar 
 
16. Rondvraag  

17. 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 2022 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: 
2022 Secretaris en langstzittend lid 
2023 Voorzitter 
2024 Penningmeester en kortst-zittend lid 
2025 Secretaris en langstzittend lid 
2026 Voorzitter 

 
Tot ziens op de jaarvergadering, 
 
Bestuur BC Bakel 
www.bcbakel.nl 
 

http://www.bcbakel.nl/
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Notulen jaarvergadering 2021 
 
 
In verband met de strenge coronaregels, heeft er wederom géén algemene ledenvergadering 
plaatsgevonden. Later in het seizoen werd er op 29 september 2021 een informele 
bijeenkomst georganiseerd, dat geheel in het teken stond van ons jubileumjaar. 
 
Zowel de junior- als seniorleden waren uitgenodigd om het jubileumjaar op feestelijke wijze in 
te luiden. Ter ere van het jubileum is er een speciale jubileumcommissie gevormd. De leden 
hebben hiervoor een jaarkalender uitgereikt gekregen, waarop alle activiteiten stonden 
vermeldt. 
 
Het was tevens een mooie gelegenheid om twee jubilarissen in het zonnetje te zetten. Corry 
Hoogendoorn en Tessa Hoogendoorn kregen, als dank voor hun 25-jarig lidmaatschap, allebei 
een speldje en een bos bloemen uitgereikt. 
 
Aansluitend werd de (achtergebleven) Badmintonpluim 2020 toegekend. Martien van 
Heugten mocht deze prijs, samen met een bos bloemen, in ontvangst nemen. Deze eervolle 
vermelding wordt jaarlijks door het bestuur toegekend aan een senior lid, als erkenning voor 
de trouwe diensten en inzet bij onze club. Eveneens hebben we afscheid genomen van 
Martien van Heugten en Jan Keijzers als TC-lid, en is Jorg Kerkhof als voorzitter gestopt bij de 
TC. We gaan in de heren zeker een gewaardeerd commissielid missen. Gelukkig hebben wij 
als nieuwkomer José Maas en Corry Hoogendoorn mogen verwelkomen in de TC. Later in het 
jaar is Alex Hoppenbrouwers als aspirant aangeschoven, waarbij de commissie inmiddels weer 
compleet is. Wij wensen hen allemaal veel succes, plezier en creativiteit toe. 
 
Tot slot was het tijd voor de officiële opening. Samen met Corry mocht het negenjarige junior 
lid Floris Aarts het jubileumseizoen op een knallende manier openen. 
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Jaarverslag Secretaris 2021 
 
 
Het bestuur bestond dit jaar uit de volgende personen: 
Voorzitter     : Roel Schaap 
Penningmeester   : Kirsten van Heugten 
Secretaris     : Peter Hagens 
Lid / TC      : Karin Vloet 
Lid / JC      : Tim van Tiel 
 
Het leden aantal bedraagt 85 per 01-01-2021 en 78 per 31-12-2021 
 
 
14 januari 2021 

- Jumbo-actie “sparen met elkaar” 9 januari uitreiking: €219,17 te besteden. 
- Voorbereiding jaarvergadering 10 maart, onderzoeken optie online. 
- Besluit: logo in hogere resolutie laten maken, zodat beter en breder inzetbaar is. 
- €300,- subsidie van de gemeente voor de aanschaf van een shuttle-kanon. 
- We begroten €3.000,- voor het jubileumjaar. 
- Geslaagde online quiz gehouden met onze leden. 

 
 
11 februari 2021 

Vanwege corona kwam er een online bespreking: 
- Jaarvergadering wordt uitgesteld, vanwege te weinig animo om dit online te 

doen. 
- José Maas komt in de TC. 
- Afscheid van Martien en Jan vanuit de TC zodra dit fysiek mogelijk is. 

 
 
10 maart 2021 

De Corona maatregelen zorgen er weer voor dat de algemene ledenvergadering niet door 
kan gaan. Het is er uiteindelijk later in het jaar niet meer van gekomen. 

 
 
6 april 2021  

Spoed bespreking online, vanwege het feit dat met het oprichten van een MFA in Bakel 
sporthal de Beek wordt afgebroken. We verzamelen informatie en nemen contact op met 
andere gebruikers van de Beek. De actie heeft geleid tot brieven naar de gemeente van de 
drie grootste gebruikers van de Beek en inspreken tijdens de commissievergadering op 22 
april in het gemeentehuis, te Gemert. Hierin hebben we Martien van Heugten betrokken, 
vanwege zijn expertise in dit soort zaken. Nadien hebben we ook een brief opgesteld 
richting de Stem van Bakel. 
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27 mei 2021 
Online overleg met Edwin van Miltenburg vanuit gemeente Gemert-Bakel. Edwin geeft 
aan dat nog niet zeker is dat de Beek weg gaat en als deze weg gaat, zal dit nog zeker 
twee jaar duren. Er wordt nogmaals toegezegd dat de Beek niet weggaat voordat wij 
kunnen beschikken over een nieuwe geschikte accommodatie in Bakel. Zoals het er nu 
uitziet zou de nieuwe sporthal op ’t Zand gaan komen. Op voorstel van Edwin gaan we op 
zoek naar mensen voor in de bouwcommissie, later in het jaar nemen Roel Schaap en 
Martien van Heugten deze rol op zich vanuit BC Bakel. 

 
 
10 juni 2021 
- De zaalhuur voor het eerste kwartaal wordt door de gemeente kwijtgescholden. 

Dit hebben we doorgevoerd richting het niet innen van de contributie bij de 
leden voor het betreffende kwartaal. 

- Voorbereidingen voor Street Rock is achteraf niet nodig, omdat het op de 
valreep als gevolg van corona niet doorgaat. 

- Besluit JC en bestuur om in het nieuwe seizoen te starten met badminiton. 
- Nieuwe wet: WBTR, verplicht verenigingen om hierop de statuten aan te passen. 

Achteraf goed dat we dit door omstandigheden nog niet gedaan hebben. 
- Roel geeft aan dat hij de aankomende jaarvergadering van 2022 stopt als 

voorzitter en met het bestuur. 
- Wederom ijsmuntjes uitgedeeld aan onze leden. 

 
 

20 juli 2021 
- Besluit om 29 september, middels een informele bijeenkomst, het jubileumjaar 

te starten met het uitreiken van de badmintonpluim, jubilarissen Corry en Tessa 
en afscheid van Martien, Jan en Jorg vanuit de TC. 

- Op 5 juli hebben we een online bijeenkomst gehad met Edwin van Miltenburg, 
gemeente en enkele andere verenigingen rondom de mogelijke bouw van een 
nieuwe sporthal. Deze bijeenkomst is goed verlopen. 

- Afspraak om na de vakantie in overleg met TC en JC een plan te maken om de 
dalende lijn qua ledenaantal om te buigen. 

- De jubileum commissie is 24 juni voor de eerste keer bij elkaar geweest om te 
brainstormen, hier zijn al heel wat leuke ideeën uit gekomen. 

- Jubileum logo ontwikkeld. 
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30 augustus 2021 
- Verzekering is door Kirsten tegen het licht gehouden en rondom WBTR gaat het met 

name over goed besturen en aansprakelijkheden van en binnen het bestuur. WBTR 
moet binnen vijf jaar verwerkt zijn in de statuten. 

- De jubileum commissie heeft twee brainstorm sessies gehouden waaruit de nodige 
ideeën geboren zijn. 

- Volgens de voorschriften van de gemeente dient elke vereniging die gebruik maakt 
van de sporthal zelf te zorgen voor een EHBO-toezichthouder. We gaan inventariseren 
wie binnen BC Bakel beschikken over de benodigde papieren. 

- Kirsten geeft aan vanwege drukte nog maximaal 1 jaar bestuurlijk actief te blijven. 
 
 
20  oktober 2021 
Gezamenlijk overleg JC, TC, BOC, jubileum-commissie en het bestuur. Hoofdzakelijk 
gesproken over het jubileumjaar en de activiteiten waaraan gedacht en gewerkt wordt. 

 
 

1 november 2021 
- Roel en Sofieke gaan PR doen, met betrekking tot het jubileumjaar. 
- Nog geen concrete vervanging gevonden om het bestuur aan te vullen. 
- Diepte punt qua ledenaantal ligt achter ons, we stijgen van 74 naar 78 leden. 
- Vanwege corona wordt ook de social day tot een nog te bepalen tijdstip 

uitgesteld. 
- Extra subsidie van de gemeente a €900,- n.a.v. mogelijke achterstanden die 

ontstaan zijn door coronamaatregelen. 
 

 
13  december 2021 
- Op 22 november hebben Roel en Peter op uitnodiging van CDA deelgenomen 

aan een teams meeting m.b.t. wensen vanuit de sport. Naast ons nog één 
vereniging meer aanwezig. Hoofdonderwerp van ons uit was de toekomst van 
de Beek. Het CDA bevestigt nogmaals dat de Beek niet weg gaat voordat er een 
nieuwe geschikte sporthal in Bakel staat. 

- Voorzet voor de statuten uitgewerkt en besproken, hierin zijn ook de WBTR 
zaken, zoals we die van de HBB hebben ontvangen, verwerkt.  

- Besluit om niet te doen aan reiskostenvergoeding. 
 
 
Peter Hagens 
Secretaris BC Bakel 
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Jaarverslag Technische Commissie 2021 
 
 
Ook dit jaar is er door corona weer veel minder gespeeld en georganiseerd dan afgelopen 
jaren. Periodes van trainingsavonden met alleen singelen, helemaal niet spelen, of 
trainingsavonden waarop wel gewoon gespeeld mag worden, maar toegang alleen met QR-
code wisselden elkaar dit jaar af. 
 
 
HBB-competitie 2020-2021:  
Dit seizoen zijn er drie teams samengesteld: overgangsklasse, eerste klasse en tweede klasse. 
Het eerste team is een samengesteld team. In september-oktober-november zijn er 
wedstrijden gespeeld, vanaf december is de competitie weer stopgezet i.v.m. coronaregels. 
Hoe de competitie in 2022 verder zal gaan, is nog niet bekend. 
 
 
Afscheid TC leden: 
Dit jaar hebben we afscheid genomen in de TC van Jan Keijzers, Martien van Heugten en Jorg 
Kerkhof. Vele jaren van ervaring gingen daarmee verloren, maar we hebben er wel twee 
enthousiaste TC leden bijgekregen: José Maas en Corry Hoogendoorn. De samenstelling van 
de TC is nu: Corry Hoogendoorn, José Maas, Perry Verbakel, Karin Vloet en aspirant Alex 
Hoppenbrouwers. 
 
 
Activiteiten: 
Omdat dit jaar ons jubileumjaar is en er een speciale commissie is geformeerd, zijn 
verschillende activiteiten opgepakt door de jubileumcommissie (pepernotentoernooi, 
nieuwjaarstoernooi). Drie leden van de TC zitten ook in de Jubileumcommissie, vandaar dat 
de TC toch nauw betrokken is bij de organisatie van deze activiteiten. 
 
 
Trainer:  
Theo Verstegen verzorgde ook dit jaar, op momenten dat het mocht, de trainingen bij de 
jeugd, de recreanten en de competitiespelers.  
De TC is drie keer fysiek bij elkaar geweest en een aantal keren is er per mail/app 
gecommuniceerd. 
 
Andere zaken waarmee de TC zich heeft beziggehouden: 

• Ontwikkelingen rondom MFA 
• 10-rittenkaart 
• Toss op speelavonden 
• Opzetten jaarkalender 
• Ledenlijst 
• Meespelen jeugd bij senioren 
• Opvolging oud-TC leden en taakverdeling binnen TC 
• Aanschaf shuttles 
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Verslag Jubileumcommissie: 
Deze commissie is samengesteld uit leden die het leuk vinden om een aantal activiteiten te 
bedenken in het kader van het jubileumjaar. 
Dit zijn Corry Hoogendoorn, José Maas, Yvon Hagens, Ron van Gog en Karin Vloet (vanuit 
Bestuur). 
 
Voor uitvoering van verschillende activiteiten kan er een beroep gedaan worden op andere 
leden binnen de vereniging die dit te kennen hebben gegeven. Er is nauw contact met Jolanda 
Verbakel vanuit de jeugdcommissie. 
 
Vanaf juni 2021 is deze groep vier keer fysiek bij elkaar geweest en is er veel overleg via app 
en mail geweest. 
 
Ook hier is corona een spelbreker. De activiteiten die doorgingen waren: 

• Op 25 augustus ontving elk lid een briefkaartje in de bus met daarop de vermelding 
van ons jubileumjaar en het jubileumlogo. 

• De opening van het jubileumjaar op 29 september 2021. Op deze avond werd aan 
ieder lid een jaarkalender uitgereikt, met daarop de activiteiten van het jubileumjaar. 
Met de onthulling van een banner, met ons jubileumlogo, en een spandoek buiten bij 
de sporthal is het jubileumjaar knallend ingezet. 

• Op 13 oktober 2021 het gezellige, drukbezochte jubileumtoernooi, waarbij iedere 
deelnemer met een mooie “oude” beker naar huis ging. 

Activiteit die in ’21 helaas niet door zijn gegaan: 
• Pepernoten-jubileum-toernooi, begin december 2021 
• Nieuwjaarstoernooi (eigenlijk al in 2022). 

Hopelijk kunnen de activiteiten die in het jaar 2022 gepland zijn wel doorgang vinden: 
• Clinic / demo wedstrijden voor de jeugd gegeven door oud-leden van BC Bakel 
• April: team-avondtoernooi voor leden van de HBB 
• Juni: jubileum-club-dag 
• Juli: reünie (oud-)leden. 

 

Alvast iedereen bedankt voor zijn inzet, samen- en medewerking om ook in lastige tijden de 
verbinding in de sport te vinden. 
 
De Technische Commissie 
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Jaarverslag Jeugdcommissie 2021 
 
 
Samenstelling: 
Voorzitter   : Ron van Gog 
VCL     : Jolanda Verbakel 
Penningmeester : Tim van Tiel 
Notulist    : Hennie van Ojen 
 
 
Tot de zomerstop (1 januari tot 21 juli 2021): 
 
De training werd verzorgd door Theo Verstegen, Perry Verbakel, Ron van Gog en Tim van Tiel.  
 
1 jeugdlid nam deel aan de Centrale Training in Stiphout: Veerle. 
 
Aan de jeugdcompetitie deden in totaal 4 teams van BC Bakel mee. 3 Teams van BC Bakel, 1 
team gecombineerd met Gemert.  
 
Ook in dit seizoen werd de competitie niet afgemaakt, vanwege de coronamaatregelen. 
 
Vanaf 19 mei herstart met de training. 
We hebben het seizoen op 21 juli afgesloten met het James Bond spel 
 
Huidig seizoen (8 september tot en met 31 december 2021): 
 
De training wordt verzorgd door Theo Verstegen, Perry Verbakel, Ron van Gog, Mariël 
Klaessens en Kim van der Vorst.  
 
In het huidige seizoen neemt 1 jeugdlid deel aan de Centrale Training in Stiphout: Veerle. 
 
Aan de jeugdcompetitie doen in totaal 3 teams van BC Bakel mee. 2 Teams van BC Bakel, 1 
team gecombineerd met Gemert.  
 
Vanaf 26 november zijn alle activiteiten voor de jeugd van BC Bakel afgelast. 
 
We hebben dit jaar twee keer vergaderd. 
 
 Op 31 december hadden we 19 jeugdleden. 
 
Activiteiten andere verenigingen: 
MieCon-toernooi: er hebben geen leden van BC Bakel meegedaan 
 
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 2021 
 
 
De dinsdagmorgen van het afgelopen jaar, 
verliep in 2021 wel heel erg raar. 
De Corona gooide steeds roet in het eten, 
en was ons badmintonners helemaal vergeten. 
 
Want wij willen volop samen kunnen meppen, 
en ook nog over het een en ander kunnen kleppen. 
Gezelligheid, humor en het sociale staat voorop bij deze groep, 
bij ziekte en zo staan wij met een kaartje op de stoep. 
 
Er zijn vele kleinkinderen geboren, dan zijn we allen blij, 
want dan krijgen we bij het kopje koffie iets lekkers erbij. 
Onze jaarlijkse lunch kon dit jaar gewoon doorgaan, 
bij mooi weer in Bakel hadden ze buiten alles voor ons klaarstaan. 
 
Heerlijk eten, een geweldige service, het was heel fijn, 
samen eten, gezellig kletsen en bij elkaar zijn. 
Jammer voor de vrijwilligers met een helpende hand, 
dit jaar geen Streetrock en zo, ze stonden aan de kant. 
 
We hebben vele dagen moeten missen van het badminton, 
omdat het door de Corona gewoon niet kon. 
Met speciale regels in de kantine en in de sporthal, 
moesten we ons aan de regels houden vooral. 
 
Nieuwe regels steeds maar weer, 
het veranderde keer op keer. 
Dan weer alles open, dan weer alles dicht, 
ondertussen waren we bijna rijp voor het gesticht. 
 
De één mocht wel, de ander weer niet, 
het is niet leuk als je niet iedereen ziet. 
Dit gaat ten koste van de saamhorigheid, 
en niet te vergeten de gezelligheid. 
 
Blessures, operaties, ziekte, quarantaine noem het maar op, 
en niet kunnen spelen is een hele grote strop. 
Daardoor is de groep een stuk kleiner dan voorheen, 
dus wie wil komen spelen, van harte welkom voor iedereen. 
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Een fantastische start van het jubileumjaar, het was zo mooi, 
met een geweldige opkomst bij het jubileumtoernooi. 
Helaas alles ging weer op slot, het was van korte duur, 
de andere activiteiten konden niet doorgaan, oh wat zuur. 
 
Dat het komend jaar maar alles wel normaal blijft verlopen, 
en alle activiteiten door kunnen gaan, dat is wat we hopen. 
Zodat we volop samen kunnen genieten van het badminton, 
een sportief en gezellig jaar en vele groetjes van José en Yvon. 
 
De Badminton Overdag Commissie 
 
 
 


