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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 12 april 2023 in ‘De Kolk’ aan de Beekakker 13 te Bakel. 
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. 
 
Het jaarverslag 2022 en de concept-statuten staan op onze website www.bcbakel.nl (Clubinfo 
> Jaarverslagen > 2022), gelieve deze voor de ALV door te nemen. Er ligt ook een papieren 
exemplaar in de zaal. 
 
 
De agenda omvat de volgende punten: 
 

1. Opening vice-voorzitter 
 

2. Ingekomen stukken 
 

3. Notulen jaarvergadering 2021 
 

4. Jaarverslagen 2022 
    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: 
    Riccardo Geerts, Thijs Visser en Sofieke van Neerven 
 

7. Verkiezing kascommissie 
 

8. Uitreiking en attenties vrijwilligers 
 

9. Badmintonpluim 
 
 
Pauze 
 
 

10. Begroting 2023 
 

11. Contributie 2023 

http://www.bcbakel.nl/
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12. Activiteiten 2023 

   a. Clubdag:               10 juni 2023 
   b. Streetrock:           8 en 9 juli 2023 
   c.  Kienen:                  november 2023 
   d. Themafeesten:    13 en 14 oktober 2023 
 

13. Wijzigen statuten: hierover moet gestemd worden. 
 

14. Bestuursverkiezing: 
    Tim van Tiel:      Aftredend en niet herkiesbaar 
   Kirsten van Heugten:  Aftredend en niet herkiesbaar 
 
Het bestuur draagt de volgende leden voor: 

Daisy Martens 
Sandra van Ojen 

  Rianne Roesink. 
 

15. Rondvraag 
 

16. Sluiting vice-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 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: 
2023  Voorzitter 
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2024  Penningmeester en kortst-zittend lid 
2025  Secretaris en langstzittend lid 
2026   Voorzitter 
2027  Penningmeester en kortst-zittend lid 
2028  Secretaris en langstzittend lid 
 
 
Tot ziens op de jaarvergadering, 
 
Bestuur BC Bakel 
www.bcbakel.nl  
 
  

http://www.bcbakel.nl/
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Notulen jaarvergadering 2021, 23 maart 2022 
 
Aanwezig:         26 leden:  

D. Martens, Y. Hagens, N. v/d Velden, J. Verbakel, B. van Ansem, P. van 
Ansem, T. Vissers, R. Schaap, T. van Tiel, J. Verbakel, P. Hagens, N. 
Vermeulen, R. van Gog, K. Vloet, K. v/d Vorst, M. van Heugten, J. Maas, P. 
Joosten, A. van Lieshout, J. Keijzers,S. van Oijen, H. van Oijen, P. Verbakel, D. 
Verbakel, B. van Doorn en R. Roesink 

Afwezig m.k.:    K. van Heugten C. Hoogendoorn, T. Verstegen, T. van Buël, K. Lenssen,  
                                L. Meulendijks, F. Tabor, M. Strijbosch, J. Kerkhof, E. Huvenaars en  
                                A. Hopenbrouwers  
  
Locatie:           De Kolk te Bakel 
Aanvang:        20.15 uur     
 
 

1. Opening voorzitter 
 

Roel heet iedereen welkom en gaat voor een vlotte vergadering zodat er nadien nog gespeeld 
kan worden. Oproep om aan te melden voor het jubileumtoernooi op 16 april, aanmelden bij 
Jolanda of Perry, Alex zit ook in de organisatie. 
Er wordt geïnventariseerd wie de beschikking heeft over een BHV- of EHBO-diploma met het 
verzoek dit door te geven aan het bestuur. Voor 16 april meldt José Verbakel zich spontaan 
aan en Betsie komt ook als ze kan. Mies heeft diploma vanuit de gemeente. 

 
2. Ingekomen stukken 
 

Geen.  
 

3. Notulen jaarvergadering 2021 
 
Hier wordt de informele opening van het jubileumjaar op 29 september 2021 bedoeld. OK.  
Geen vragen. 
 

4. Jaarverslagen 2021 
 
Ook hier geen vragen. 
Opmerking vanuit de JC dat ze vanuit kindervakantiewerk Milheeze benaderd zijn om tijdens 
de kindervakantieweek iets mee te organiseren, hier is ja tegen gezegd. Er is geadverteerd in 
diverse kranten, in de schoolkrant, geflyerd en in Deurne bekendheid aangegeven om in Bakel 
te badmintonnen. Astrid haalt het idee aan om de naschoolse opvang te benaderen. 
Vanuit de BOC wordt aangegeven dat de bezetting op de dinsdag terugloopt.  
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5. Financieel verslag van de Penningmeester 

 
Helaas is Kirsten afwezig vanwege haar werk. Het verslag en de balans wordt uitgedeeld. José 
Maas vraagt waarom er fors meer geld op de lopende rekening staat i.p.v. op de 
spaarrekening. Navraag bij Kirsten dag na deze vergadering is dat hier niet speciaal op gelet is, 
was al toen zij penningmeester werd. Kirsten zorgt dat er meer naar de spaarrekening gaat.  
Daisy vraagt hoe het kan dat er geen inkomsten zijn vanuit het kienen terwijl we wel              
gekiend hebben. José Verbakel reageert hierop als lid van de kien commissie, er is zo               
weinig verdiend als gevolg van corona dat het bij de reserves is ondergebracht.               
Tevens geeft José aan dat er momenteel wel weer verdiend wordt met kienen.  
Jolanda vraagt waarom de CT kosten bij de opbrengst van de competitiebijdrage zit en of dit 
bedrag met € 1.000, - niet te hoog begroot is. Ook hier heeft Kirsten een dag later op 
gereageerd, het bedrag is niet hoog omdat in 2022 de bijdrage over 2 jaar n.l. 2021 en 2022 
geïncasseerd wordt. 
 

6. Verslag kascommissie 
 
Daisy neemt het woord en geeft aan dat het allemaal in orde is en dat alles er zeer netjes en 
geordend uit zag en geeft aan: “Kirsten ga zo door”. Het bestuur is hiermee gedechargeerd. 

    
7. Verkiezing kascommissie 

 
Naast en Ricardo Geerts en Theo Verstegen maakt Thijs Visser de commissie weer compleet. 
Hiermee vervangt hij Daisy Martens. 
    

8. Uitreiking en attenties vrijwilligers 
 
De vrijwilligers die geholpen hebben met kienen, Betsie en Daisy krijgen een bloemetje. Street 
Rock en themafeesten hebben het afgelopen jaar niet plaats gevonden als gevolg van corona.  
  

9. Badmintonpluim 
 
Deze keer 2 pluimen omdat die van 2021 nog niet is uitgereikt, deze is voor Peter Hagens die 
hier compleet mee verrast werd. De pluim voor 2022 gaat eveneens naar een man die veel 
voor de jeugd bij BC Bakel betekend, Ron van Gog. 
      

10. Jubilarissen 
 

We hebben 4 leden die 40 jaar lid zij, zo lang als de club bestaat, dit zijn Betsie van Ansem, 
Piet van Ansem, Karin Lenssen en Ron van Gog. Zij krijgen naast een bloemetje een speciale 
standaard voor deze speciale prestatie. 
 

11. Begroting 2022 
 
Deze is bij punt 5 al aanbod geweest. 
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12. Contributie 2022 
 
Deze blijft hetzelfde. 
 

13. Activiteiten 2022 
 

a. Onze club dag is op zaterdag 25 juni, aan de invulling wordt nog gewerkt. 
b. Streetrock is 9 en 10 juli om te helpen geven de volgende leden zich spontaan op: 

Nellie v/d Velden, Daisy Martens, Roel Schaap en Peter Hagens. 
c. Themafeesten zijn 14 en 15 oktober ook hier spontaan hulp van: Daisy, Nellie, Roel, 

Peter en Karin Vloet en Yvon Hagens. 
d. Kienen 24, 26 en 31 juli: Zoals het er nu voorstaat wordt het alleen dinsdag 26 juli, 

Betsie meldt zich hiervoor aan. 
 

14. Statuten 
 
De huidige statuten stammen nog van 1990, Roel noemt een aantal zaken waarom vervanging 
noodzakelijk is: de AVG-wet, de WBTR-wet, naast in de avond wordt er ook overdag 
gebadmintond, zaken m.b.t. geldmiddelen, diverse regels, enz. 
De concept statuten staan vanaf morgen 24 maart op onze website. Het verzoek aan de leden 
is om deze te bekijken en bij aan- of opmerkingen deze per mail door te geven aan het 
bestuur. Alle leden worden hiervan per mail op de hoogte gebracht. Er kan gereageerd 
worden tot 1 mei, afhankelijk van de reacties volgt er mogelijk nog een aparte 
ledenbijeenkomst 

 
     15.  Bestuursverkiezing 

   
Roel treedt af als voorzitter en helaas hebben we nog geen nieuw bestuurslid, Karin neemt de 
taken als vicevoorzitter over. Peter richt nog een woord tot Roel om hem te bedanken voor 
zijn enthousiasme, humor, tomeloze inzet, enz. Ook Piet van Ansem bedankt Roel op 
persoonlijke titel voor zijn inzet als voorzitter de afgelopen 5 jaar. 
                               

16. Rondvraag 
 

Nick vraagt wat de stand van zaken is rondom de mogelijk nieuwe sporthal. Hier is momenteel 
niets concreet over te zeggen. We hebben vanuit de gemeente de toezegging dat de Beek 
niet weg gaat voordat er in Bakel (waarschijnlijk bij ’t zand) een nieuwe hal staat. 
Piet van Ansem bedankt het bestuur voor de attentie voor het 40-jarig lidmaatschap. 

 
 

17. Sluiting voorzitter:  
 

Rond 21:15 sluit Karin de vergadering en kan er nog gebadmintond worden. 
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Jaarverslag Secretaris 2022 
 
Het bestuur bestond dit jaar uit de volgende personen: 
Voorzitter tot aan de jaarvergadering op 23 maart                        Roel Schaap 
Penningmeester                                                                               Kirsten van Heugten 
Secretaris                                                                                          Peter Hagens 
Vice voorzitter vanaf de jaarvergadering van 23 maart / TC         Karin Vloet 
Lid / JC                                                                                             Tim van Tiel 
 
Het leden aantal bedraagt 78 per 01-01-2022 en 79 per 31-12-2022. 
 
 

17 januari 2022 
- We hebben op dit moment nog te maken met beperkingen a.g.v. Corona. 
- José Maas zal vanaf nu op dinsdagochtend de 10-rittenkaarten afvinken. 
- Alex Hoppenbrouwers neemt in de TC het stokje over van Jorg Kerkhof. 

 
    7 februari 2022 

- We hebben dit jaar rondom het 40-jarig bestaan 4 jubilarissen die 40 jaar lid zijn. 
- Besluit dat Karin na de jaarvergadering als vice-voorzitter het stokje van Roel 

overneemt. 
- De statuten zijn in concept klaar, leden kunnen na de jaarvergadering hierop 

reageren en verbeterpunten aandragen. 
 

3 mei 2022 
- Eerste bestuursvergadering met Karin als vice-voorzitter. 
- Vanuit de jubileumcommissie nog 2 taken die ze intern opgesplitst hebben voor 

de organisatie van de clubdag en voor de organisatie van de reünie. 
- De verbeterpunten voor de statuten aangedragen door diverse leden worden 

doorgenomen en verwerkt. Daarna gaan de statuten nogmaals naar de leden ter 
inzage en verdere verbeterpunten. 

- Vanuit sportpark ’t Zand wordt regelmatig een sportcafé georganiseerd, ook 
sportverenigingen die gebruik maken van De Beek kunnen hieraan deelnemen. 
Als BC Bakel juichen we dit toe en besluiten we om hier ook aan deel te nemen. 

 
20 juni 2022 
- Het aantal jeugdleden is dermate teruggelopen dat er nagedacht wordt om voor 

de jeugd met een halve hal te gaan werken, hierover nemen we in september, 
begin van het nieuwe seizoen een besluit. 

- Theo Verstegen laat weten dat hij gaat stoppen als trainer. Omdat we graag een 
trainer hebben gaan we op zoek naar een vervanger.  

- De statuten gaan naar notaris Gerrits en van Gulick te Gemert. 
 

29 augustus 2022 
- Daisy Martens en Sandra van Ojen nemen als kandidaat bestuurslid deel aan de 

vergadering en worden toegevoegd aan de groepsapp en bestuursmail. 
- Besluit voor gezamenlijk overleg met TC, JC en BOC op 28 september. 
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- Wat te doen met een declaratie zonder bon? Er hoort een bon/factuur bij m.b.t. 
verantwoording. 

- Vanwege beperkte hoeveelheid jeugdleden afspraken met de Jumbo m.b.t. het fruit 
bespreken en herzien. 

 
 
 
 

28 september 2022 
Gezamenlijk overleg JC, TC, BOC en bestuur. 
- Vanwege een stijgende lijn qua jeugdleden houden we de hele hal aan. 
- Hoe zit het met vrijwilligers die geen lid zijn? 
- Hoe zit het met een VOG voor de senioren die met onze jeugd werken? 
- Inzetten op ledenwerving. 
- Shuttles ophalen gaat over naar Alex. 
- Fruit afspraak met Jumbo is veranderd, alleen nog bij speciale activiteiten. 
- Er zullen vaker geen officele bonnetjes zijn, hoe gaan we hiermee om? 

 
24 oktober 2022 
- Opvang van nieuwe leden door Karin en Alex. 
- Bestuur vindt unaniem dat vrijwilligers geen lid hoeven te zijn. 
- Hoe om te gaan met een VOG voor jeugdbegeleiders wordt besproken en gaan 

we verder uitzoeken. 
- Als er handgeschreven bonnen komen zoals onlangs van de JC dienen deze 

ondertekend te worden door alle JC-leden. Dit geldt voor alle commissies. 
- Concept statuten van de notaris besproken, wordt teruggekoppeld via Peter. 

 
 

    12 december 2022 
- Met name voorbereiden ledenvergadering, qua datum komen we uit op 12 april. 
- Inmiddels heeft Rianne Roesink laten weten dat ze toe wil treden tot het bestuur. 

Tijdens de jaarvergadering zullen Kirsten en Tim aftreden en zijn naast Rianne, 
Sandra en Daisy verkiesbaar. 

- Digitale middelen besproken, zit een enkele dubbele tussen verder valt mee en 
hebben we weer overzicht. 

- Zondag 27 november hebben we met de commissie- en bestuursleden bij Jut en 
Jul te Deurne onze social day gehouden. 

 
 
Peter  Hagens 
Secretaris  BC Bakel 

  



Jaarverslag 2022  12 april 2023 

 11 

Jaarverslag Technische Commissie 2022 
 
 
HBB-competitie 2021-2022:  
In het seizoen ’21-’22 zijn er weer 3 teams samengesteld (op verzoek van de HBB zoveel 
mogelijk hetzelfde als het vorige seizoen), overgangsklasse, eerste klasse en tweede klasse. 
Het eerste team is een samengesteld team. Doordat het jaar weer startte met een lockdown 
werd er tot ver in het seizoen doorgespeeld. Er zijn geen bekerwedstrijden gespeeld. In het 
seizoen 22-23 startte bc Bakel met 5 teams!  
 
Afscheid TC leden: 
Dit jaar hebben we afscheid genomen in de TC van Corry Hoogendoorn. De samenstelling van 
de TC is nu: José Maas, Perry Verbakel, Alex Hoppenbrouwers en Karin Vloet (vanuit het 
bestuur) 
 
Activiteiten: 
Omdat aan het begin van dit jaar ons jubileumjaar nog doorging en er een speciale commissie 
is geformeerd, zijn verschillende activiteiten opgepakt door de jubileumcommissie. Zie 
hiervoor het jaarverslag van de jubileumcommissie. 
Aan het eind van dit jaar, in het nieuwe seizoen heeft de TC een pepernotentoernooi 
georganiseerd. 
 
Trainer:  
Theo Verstegen verzorgde ook dit jaar de trainingen bij de jeugd, de recreanten en de 
competitiespelers. Helaas heeft Theo in juli zijn lidmaatschap opgezegd, en daarmee stopte 
ook de trainingen. Bestuur en TC zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe trainer. 
De TC is 3 keer bij elkaar geweest en een aantal keren is er per mail/app gecommuniceerd. 
Deze bijeenkomsten waren vooral later in het jaar, in het seizoen 22-23, omdat in het vorige 
seizoen de activiteiten nog door de jubileumcommissie zijn georganiseerd. 
 
Andere zaken waarmee de TC zich heeft beziggehouden: 

• 10-rittenkaart 
• Toss op speelavonden 
• Opzetten jaarkalender 
• Ledenlijst 
• Meespelen jeugd bij senioren 
• Opvolging oud-TC leden en taakverdeling binnen TC 
• Aanschaf shuttles 

 
 
Technische Commissie, José Maas, Alex Hoppenbrouwers, Perry Verbakel, Karin Vloet. 
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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, Yvonne Hagens, Ron van Gog, 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. 
In het jaar 2022 is deze groep opgesplitst in verschillende groepjes die ieder een activiteit 
hebben georganiseerd. Elke groep werd ook nog aangevuld met andere leden van bc Bakel 
die het leuk vonden om een activiteit mee te organiseren. 

• April: team-avondtoernooi voor leden van de HBB 
• Juni: jubileum-club-dag 
• Juli: reünie (oud-)leden. 

Op paaszaterdag was er een team-toernooi voor eigen leden en voor leden van andere 
verenigingen. In de middag speelde de jeugd, en later op de dag kwamen de senioren in actie. 
Ook was er nog tijd om samen van een lekker frietje met snack te genieten.  
De clubdag was er voor onze eigen leden en er is een reünie georganiseerd. De activiteiten 
waren erg leuk opgezet, helaas was de deelname wat minder groot als gehoopt. 
 
De jubileumcommissie. 
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Jaarverslag Jeugdcommissie 2022 
 
Samenstelling: 
Voorzitter   Ron v Gog 
Vcl     Jolanda Verbakel 
Penningmeester Tim van Tiel 
Notulist    Hennie van Ojen 
 
Tot de zomerstop (1 januari tot 20 juli): 
 

- De training werd verzorgd door Theo Verstegen, Perry Verbakel, Mariël Klaessens en 
Kim v.d. Vorst.  

- Aan de jeugdcompetitie(2021/2022-2) deden in totaal 3 teams van BC Bakel mee. 2 
Teams van BC Bakel en 1 team gecombineerd met Gemert. 2 teams een mooie 2de 
plaats. 

- Vanaf 19 januari eindelijk weer gestart met de training. 
- De woensdag voor carnaval hebben we de alleskunner gespeeld 
- We hebben het seizoen op 20 juli afgesloten met lasergamen in de sporthal 

 
Huidig seizoen (8 september tot en met 31 december): 
 

- De training wordt verzorgd door Perry Verbakel, Mariël Klaessens, Barbara van Doorn, 
Sandra van Ojen en de JC. 

- In het huidige seizoen neemt 1 jeugdlid deel aan de Centrale Training in Stiphout. 
(Floris) 

- Aan de jeugdcompetitie(2022/2023-1) deden in totaal 2 teams van BC Bakel mee. 1 
team van BC Bakel en 1 team gecombineerd met Mixed. 

- Met Sinterklaas hebben we een soort van trefbalspel gedaan. 
 
We hebben dit jaar 2 keer vergaderd. 
 
Op 31 december hadden we 16 jeugdleden + 1 rustend lid. 
 
Activiteiten andere verenigingen: 
Mixedtoernooi afgelast vanwege coronamaatregelen 
Miecon toernooi   er hebben geen leden van BC-Bakel meegedaan 
Oliebollentoernooi er hebben 12 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 2020 
 

Vanwege Corona hebben we toch een bewogen jaar achter de rug door alle  onzekerheden 
voor iedereen. Van een (gedeeltelijke) lockdown naar een jaar  waarin we weer volledig 
konden spelen met volop (jubileum) clubactiviteiten.  

Op de dinsdagmorgen worden leuke, pittige partijtjes gespeeld waarin door  iedereen 
fanatiek wordt gemept. Het is een club waar het sportieve, gezellige  en het sociale voorop 
staat. Waar ook nog ruimte is voor een luisterend oor  en een kop koffie met regelmatig een 
traktatie door de jarigen. Vanwege blessures en gezondheidsproblemen zijn er leden die 
gedwongen  (tijdelijk) rustend lid zijn geweest.  

 

Jammer genoeg hebben daardoor een  aantal leden het lidmaatschap moeten beëindigen. 
Daar tegenover staat dat  er een paar nieuwe leden bij zijn gekomen. Hier zijn we uiteraard 
heel  content mee. Tevens zijn er leden die vanwege andere bezigheden moesten  verzuimen 
en nu weer de mogelijkheid hebben om op de dinsdagmorgen een  partijtje te komen spelen.  

 

Ook dit jaar hebben we weer onze jaarlijkse  afsluiting kunnen organiseren. Een heerlijke 
lunch op het terras bij Mooi  Weer in Bakel. Zoals altijd weer een gezellige afsluiting van het 
seizoen.   

 

Voor de leden die vakantie hebben of een dagje vrij zijn, kom ook  gezellig een keer op de 
dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur een  partijtje spelen, je bent van harte welkom.  

Groetjes Yvon en José. 
 


