
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen algemene ledenvergadering 22 april 2022 
 

Aanwezig : Cobi Heppe, Ronald Seinhorst, Hilda Koops, Freddy te Walvaart, Kees Elzinga 

Mirjam Nobbenhuis, Wilfried Klumperink, Mark Grootemaat, Patricia Dwars, Kim 

Eijkelenboom en Geja Brockötter.                                       

 

1. Opening  

Kees heet iedereen van harte welkom.  

 

 

2 Notulen AL 2019 

Geen bijzonderheden. Alleen een naam die verkeerd geschreven is. 

Kees bedankt Geja voor het maken van de notulen. 

 

 

3 Jeugd 

Op dit moment is er nog één jeugdlid, die bijna 18 jaar is. 

Wij, als bestuur,  hadden de acties klaarliggen om op de Berkellandse scholen 

een badmintonles te gaan geven, helaas heeft dit door corona geen doorgang 

kunnen hebben.. 

De vraag is nu: Willen we überhaupt nieuwe jeugdleden werven? 

Binnen het bestuur is namelijk niemand, die zich opwerpt om actief de jeugd te 

begeleiden, zoals meegaan op zaterdagen met de Berkellandcompetitie. 

Binnen deze vergadering vragen we of er leden zijn die zich wel willen 

inzetten voor de jeugd. Na een rondvraag, blijkt hier niemand enthousiast voor 

te zijn. We besluiten om (voorlopig) met de jeugd te stoppen. We zullen hierin 

niet actief gaan werven. Als zich oudere jeugdleden aanmelden die mee willen 

spelen met de senioren, dan zijn ze van harte welkom. 

Coby heeft nog een heleboel T-shirts. Kees zal deze ophalen, zodat we kunnen 

bekijken of hier mogelijk nog wat bijzit om te gebruiken. 

Geja zal de wijziging doorgeven aan de contactpersoon van de 

Berkellandcompetitie en aan de Sportfederatie Berkelland.  

 

 

4 Training 

Ben Wuring heeft zich, na het stoppen van Gerrit, beschikbaar gesteld om de 

jeugd en de senioren te trainen. Helaas is er geen jeugd om te trainen en traint 



Ben op dit moment alleen de senioren. Het animo en het ledenaantal om te 

trainen, is niet altijd even groot, er wordt daarom vaak niet getraind. 

Ben heeft aangegeven om in het nieuwe seizoen te willen stoppen, als er zich 

geen nieuwe jeugd aanmeldt. 

 

 

5 Hoe verder met de vereniging 

Het ledenaantal is de laatste jaren fors afgenomen. We hebben nu nog 18 leden. 

De laatste keer heeft de actie probeerbadmintonnu geen extra leden opgeleverd.  

Wij, als bestuur, stellen de vraag aan de leden: Willen we door als verenging? 

Voordelen van een vereniging zijn: 

• Je bent herkenbaarder voor mogelijke nieuwe leden.  

• Je kunt gemakkelijker meedoen aan competities en acties als 

probeerbadmintonnu. 

• Je hebt een bankrekening op naam van de vereniging van waaruit je 

contributie kan innen 

Voordelen van opheffen vereniging 

• Je hebt minder kosten, denk aan bankkosten. 

• Je hebt minder administratie en minder rompslomp zoals eisen van 

KVK, waar je aan moet voldoen. Je kunt niet meer als bestuurder 

aansprakelijk worden gesteld 

Mogelijkheden: 

• We blijven een vereniging 

• Samen gaan met een andere vereniging, bijvoorbeeld de  NVG, Mirjam 

vertelt dat zij daar in het bestuur zit en de NVG ook te weinig 

bestuursleden heeft. Door samen te gaan, kun je elkaar mogelijk 

versterken. 

• We heffen de vereniging op en gaan als recreanten badmintongroep 

door, waarbij we gewoon de hal huren. We zullen dan wel vooraf 

contributie heffen, zodat de halhuur gedekt is. 

We besluiten: 

We laten het voorlopig zoals het is. We gaan eerst door zonder jeugd,  het lijkt 

ons niet verstandig om teveel veranderingen in één keer door te voeren. 

Volgend jaar, tijdens de ledenvergadering, gaan we dat evalueren en bekijken 

wat we verder willen. We denken allen na over de mogelijkheden. 

We gaan aankomend jaar de hal huren van 19.30 tot 22.00 uur.  

We hopen, doordat we maar een half uurtje inkorten, de mogelijkheid blijft om 

in de toekomst toch nog de hal vanaf 19.00 te kunnen huren. 

 

 

6 Jaarverslagen 

Voorzittersverslag/Recreantenverslag :  

Verslag wordt goedgekeurd. Kees en Geja, bedankt hiervoor. 

 

 

7 Financiën 

We zijn een gezonde vereniging. We hebben nog rond de 2000 euro op de 

rekening staan. Er zijn nog een paar betalende leden, die nooit meer spelen. 

Afgelopen jaar zijn de toegezegde bedragen van de sponsoren niet geïnd, dit 



voelde niet fair tijdens coronatijd. Dit zullen we in de toekomst ook niet meer 

doen, omdat we hen ook niet echt iets te bieden hebben. 

Als we geen jeugd meer hebben, kunnen we volgend jaar nog wat besparen op 

de halhuur. 

Het financieel verslag van 2020 en 2021 is goedgekeurd door Christie Heppe 

en Mark Grootemaat, zij hebben de kascontrole gedaan. Zij geven beide aan 

dat de financiën er goed en transparant uitzien. Christie doet haar verslag via 

een bericht dat Hilda voorleest.  

2019:ledenaantal gedaald, klein verlies 

2020: maar 2 x contributie geïnd, verlies van 333 euro 

2021: maar 2 x contributie geïnd, zonder verlies afgesloten, omdat Hilda 

coronasteun bij gemeente heeft aangevraagd. 

Voor volgende jaar zijn Mirjam en Christi aangesteld voor de kascontrole. 

Christi zal nog gevraagd worden door Hilda, anders stelt Freddie zich 

beschikbaar 

Contributie blijft hetzelfde, we hebben voldoende reserves. We zullen volgend 

opnieuw bekijken of dit dan wel nodig blijkt. 

 

 

8 Bestuursverkiezing 

Statutair aftredend en wel herkiesbaar: voorzitter Kees Elzinga.  

Kees wil nog wel voorzitter blijven.. 

 

 

9 Nieuwsbrief / Website 

De nieuwsbrief is al lang niet meer verstuurd en wij zien als bestuur ook geen 

meerwaarde. We hebben ook geen sponsoren meer, waar we het voor hoeven te 

doen en we communiceren met elkaar via de app.. 

 Is het zinvol om de website aan te houden? Op zich zijn de kosten minimaal en 

het is de plek om wel als vereniging gevonden te worden. 

De website ziet er goed uit, maar zal nu wel aangepast moeten worden. Deze 

wordt nog bijgehouden door Ben Wuring. Geja zal hem vragen of hij dit wil 

blijven doen en om wijzigingen door te voeren. 

 

 

10 Rondvraag 

Mark:  

• Wanneer is er weer een BBQ. We hebben als bestuur het voorstel om 

het weer een paar leden te laten organiseren. Dit willen Mirjam en 

Freddie wel op zich nemen. We plannen een datum: vrijdag 1 juli 

• Lochem organiseert vaak 2 x peer jaar een toernooi. Mogelijk vinden 

mensen het leuk om hieraan mee te doen. Mark zal doorgeven wanneer 

dit plaatsvindt. 

Kim:  

• geeft aan dat ze bang is, dat als we zo doorgaan, ze minder gemotiveerd 

wordt. Ze zou graag meedoen aan toernooitjes, meer uitdaging willen.  

• We kunnen als vereniging een keer onderling een toernooitje spelen. 

• We zijn nog contact aan het leggen met Rietmolen, misschien willen zij 

een keer uitwisselen. Geja zal met de verenigingen van Eibergen, 



Borculo en Ruurlo contact leggen, om voor te stellen om weer eens wat 

te organiseren. 

• Het bestuur heeft een datum gepland voor een speelavond, waarbij ieder 

lid iemand (of meer) mensen mag meenemen. Woensdagavond 1 juni. 

Kees;  

• Hij heeft dozen met oude documenten van Dynamo op zolder.  

Mark geeft aan dat hij er wel eens doorheen wil kijken en vervolgens 

het naar de muziekvereniging zal brengen. 

Geja;  

• We hebben ook een datum gepland, voor een drankje na de speelavond: 

Woensdagavond 25 mei 

 

 

11 Sluiting 

Kees en Hiltje worden bedankt voor hun gastvrijheid en verdere aanwezigen 

voor de komst en Kees sluit de vergadering. 


