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Leden BC Badso
Secretaris BC Badso
Notulen Algemene Leden Vergadering, d.d. 5 september 2021
6 september 2021

1. Opening
Om 17:11 uur opent de voorzitter, Jolanda Stomp, de vergadering en zij heet een ieder hartelijk
welkom. In totaal zijn 20 leden (inclusief bestuursleden en leden van diverse commissies)
aanwezig. Van 5 leden zijn er afmeldingen binnengekomen. Jolanda vertelt het jammer te vinden
dat er vorige jaar geen ALV is geweest. I.v.m. de coronamaatregelen mocht dit in 2020 alleen
online en hiervoor was te weinig belangstelling. Wel heeft vorig jaar de kascontrole doorgang
gevonden.
2. Mededelingen/ingekomen stukken
Er zijn geen algemene mededelingen. De volgende stukken zijn voorafgaand aan de vergadering
beschikbaar gesteld aan de leden:
 Agenda ALV 2021 (per mail)
 Notulen ALV 2019 (per mail)
 Het jaarverslag van het bestuur over kalenderjaar 2019 en 2020 (per mail)
 Het financiële jaarverslag (uitgereikt voorafgaand aan de vergadering)
 De statuten en het huishoudelijk reglement (1 exemplaar op de bestuurstafel)
 Het verslag van de kascommissie (1 getekend exemplaar op de bestuurstafel)
3. Notulen ALV2019
De vergadering heeft geen op-of aanmerkingen op de notulen van de ALV2019 en daarom zijn de
betreffende notulen goedgekeurd met dank aan de secretaris.
4. Jaarverslag bestuur en commissies
De vergadering heeft geen op-of aanmerkingen op het jaarverslag van 2019 en 2020.
5. Financieel jaarverslag 2020, begroting 2021
Het boekjaar 2020 is positief afgesloten, met name als gevolg van corona. Een deel van de
zaalhuur hoefde immers niet betaald te worden en ook de kosten voor de trainers waren minder.
Tegelijkertijd heeft Badso de komende jaren te maken met forse verhogingen van de zaalhuur.
Het bestuur wil het bedrag graag reserveren om deze verhogingen deels op te kunnen vangen.
Meer leden genereren meer inkomsten. Om nieuwe leden te werven is er veel geflyerd in
Soesterberg en de komende maanden wordt dit voortgezet. Jolanda noemt ook dat leden voor
nieuwe aanwas kunnen zorgen.
6. Contributieverhoging
Ondanks het gereserveerde bedrag is het nodig om de contributie te verhogen, met iets meer
dan de wettelijk toegestane inflatiecorrectie. Het bestuur stelt een verhoging van ongeveer 6%,
waardoor de contributie per 1 januari 2022 verandert in:
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- Senioren 220 euro per jaar
- Junioren 175 euro per jaar
Alle aanwezigen gaan akkoord.
7. Verslag en verkiezing kascommissie
De kascommissie is akkoord met de financiën van de vereniging en verleent de penningmeester
decharge. De voorzitter bedankt de kascommissie.
7a Verkiezing kascommissie
Magda Koreneef en Henk van der Wal hebben beide hun termijn voor de kascommissie er op
zitten. Roland Busink Viana en Jasper Verweij stellen zich beschikbaar om ze op te volgen.
8. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021
Sinds 1 juli 2021 is er een nieuwe wet van kracht. Deze wet is er om bestuursleden meer
bescherming te bieden. De nieuwe wet vereist een aanpassing van de statuten van alle
sportverenigingen en dus ook van die van Badso (dit hoeft niet per direct). Tegelijkertijd zijn de
statuten van Badso sterk verouderd en soms lastig te lezen. De voorzitter stelt voor:
1. Het komende jaar de statuten van Badso te moderniseren
2. Om de vergadering in 2022 toestemming te vragen voor vernieuwde statuten, waarin
meteen de WBTR is opgenomen.
De statuten zullen op de website geplaatst worden, waarbij ook de voorgenomen wijzigingen
online zichtbaar zullen zijn.
Alle aanwezigen gaan akkoord met het voorstel.
9. Spotlight
We feliciteren en bedanken de onderstaande leden voor het vertrouwen in Badso.
 40 jaar lid: Pieter en Zina Kieft
 12,5 jaar lid: Wim Willemse en Boet Smit.
10. Rondvraag
Wouter: informeert naar ideeën rondom een badminton clinic voor de schooljeugd van
Soesterberg. Het bestuur is hierover inmiddels in gesprek met de gemeente, wordt vervolgd.
Anne: vraag naar de Plusactie in Soesterberg. Het komt erop neer dat er punten kunnen worden
verdiend bij het doen van inkopen bij de Plussupermarkt, die uitgedeeld mogen worden aan de
deelnemende sportverenigingen, waaronder Badso. Hoe meer punten, hoe hoger het
uiteindelijke geldbedrag wat gespaard kan worden.
Anne: vraagt naar de flyeractie in Soesterberg. Alle wijken hebben inmiddels een flyer gehad en
er staat een nieuwe ronde gepland later dit jaar. Ook in Soest zal geflyerd gaan worden en
meerdere aanwezigen geven aan hier aan mee te willen helpen.
11. Sluiting
De voorzitter bedankt de leden voor het bijwonen van de vergadering en sluit de vergadering om
17.42 uur.
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