
 
Opgericht 28 augustus 1974 
 
Secretariaat :  Postbus 111, 7730 AC Ommen 
E-mail :  enblok@gmail.com  
Rekeningnummer :  NL 91 INGB 0004 2182 70 
KvK nr. :  40059418 

 
Aan:  
De leden van badmintonvereniging En Blok 
Hierbij nodigt het bestuur alle leden van badmintonvereniging En Blok van harte uit tot het 
bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op donderdag 1 juni 2017 
vanaf 20.00 uur in de Carrousel te Ommen.  
 
Agenda  
 

1. Opening en vaststelling agenda 
2. Mededelingen van het bestuur 
3. Notulen algemene ledenvergadering 2016 
4. Jaarverslag 2016* 
5. Jaarverslag penningmeester* 
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
7. Vaststelling contributie** 
8. Bestuursverkiezing 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

 
 
Het rooster van aftreden is als volgt: 
 
Voorzitter (ad interim) Peter Smit  2020  
Secretaris   Erik Achterhoek 2020  
Penningmeester  Theo Hof  2020  
Algemeen lid   Fenny Reurink 2020  
Algemeen lid   Nico Wolff  2020  
Algemeen lid   Janine Profijt  2019  
 
* Deze stukken worden voorafgaand aan de vergadering uitgereikt. 
* *Het bestuur komt met een voorstel tot een redelijke verhoging (3%). 
 
Het bestuur. 
 
 
N.B. Jeugdleden zijn van harte welkom, maar hebben alleen via een ouder/voogd stemrecht. 
  

mailto:enblok@gmail.com


NOTULEN ALV 2016 En Blok 
 
Datum 
2 juni 2016 
 
Aanwezig 

Peter Smit, Henk Struik, Jan Soepenberg, Coby Heijink, Ina Geerts, Agnes Sanders, Theo Hof, Erik 

Achterhoek, Nico de Wolff, Janine Profijt  

 

Afmelding (met kennisgeving) 

Annie Nothoff, Aad van der Wal, Aniek Weelink, Alice Horsman, Jos Jansman, Fenny Reurink  

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Peter Smit opent de vergadering. Het valt op dat er meer bestuursleden aanwezig zijn, dan leden.  

 

2. Mededelingen van het bestuur 

Janine Profijt zal deze vergadering notuleren in plaats van Erik Achterhoek, om te kijken hoe dit bevalt.  

 

3. Notulen algemene ledenvergadering 2015 

Vlot doornemen met de stukken. Opmerking van Jan Soepenberg: het valt op dat in de notulen niet 

consistent gebruik gemaakt is van naamsvermelding. Daarom een voorstel om overal voornaam en 

achternaam te noteren, zodat het consistent is.  

 

4. Jaarverslag 2015* 

De mening van de iedereen is dat de clubkampioenschappen voor de senioren (dit jaar voor het eerst 

georganiseerd door Janine Profijt) wordt vervolgd. Opmerking: om te mixen tussen de competitie en 

recreanten om nog leukere partijen te spelen. Janine Profijt geeft aan dat opmerkingen van ieder 

(feedback) wordt meegenomen voor een volgende keer en dat het prettig is om het samen met een 

andere lid dit volgend jaar weer te organiseren.  

Het idee werd geopperd om de jeugd dit jaar meer bij trainingen betrekken en ook bij de 

clubkampioenschappen (als ze daar belang bij hebben). Promotie van de 50+ wordt aan gewerkt door 

Nico de Wolff. Nico de Wolff geeft aan dat de ‘zaalproblemen’ (doordat jeugd soms later vertrekt uit de 

zaal) is opgelost met de beheerder. De 50+ groep start ongeveer 5/10 minuten later en kan dan ook 5/10 

minuten langer door.  

De jeugd heeft vanaf dit seiszoen een andere indeling. Het bestuur van de Bond heeft dit medegedeeld 

tijdens de vergadering van maandag 30 mei 2016 (hierbij was Peter Smit aanwezig). Het is nu U13, U16 en 

U19 (ipv U13, U15, U17 en U19), daarbij kan ook speelsterkte aangeven worden en kunnen meiden- en 

jongensteams meedoen (niet meer buiten de competitie). In het verslag van de competitie van de 

senioren 2 staan 14 wedstrijden, dit is 16. Bovendien word opgemerkt dat het belangrijk is de training van 

Abu te volgen en daarbij initiatief te nemen.  

 

5. Jaarverslag penningmeester* 

Toelichting door Theo Hof.  Jan Soepenberg constateert dat in de ALV van 8 juni 2015 is afgesproken dat 

is afgesproken om € 300 te begroten voor het 5 jarig-lustrum. Echter in de jaarrekening is nu een bedrag 

opgenomen van € 250,=. Dit wordt aangepast door Theo Hof. In het volgende boekjaar zal € 350 

opgenomen worden, om zo over 2 jaar op gemiddeld € 300 uit te komen. Opmerking over wat onder 



Technische kommissie valt: dit is de competitie kosten, bijvoorbeeld shuttles. Toelichting op de clubactie, 

daarbij zijn de in- en uitgaven weergegeven, omdat het ook geld kost (de loten) en daarvan een deel voor 

de club is.  

 

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

Kascommissie zijn Ina Geerts en Jan Soepenberg en op basis van de jaarrekening wordt de kas 

goedgekeurd. De begroting van 2016 is ook goedgekeurd. Ina Geerts is aftredend en Jan Soepenberg 

zoekt zelf een nieuw kaslid.  

 

7. Vaststelling contributie** 

Contributie vastgesteld en iedereen is akkoord op basis van de kosten die toenemen van onder andere de 

zaalhuur. Bovendien is het vergelijkbaar met andere clubs (dit heeft Theo Hof uitgezocht).  

 

8. Bestuursverkiezing 

Iedereen is herkiesbaar behalve Henk Struik. 

Henk Struik is al 7 jaar actief. Zijn zoon zat bij de badminton en daarna met veel plezier nog in het bestuur 

gezeten om vakkundig advies te geven. Peter Smit bedankt Henk Struik namens de leden en we nemen 

afscheid met een gepast cadeau. 

 

9. Rondvraag  

Jan Soepenberg geeft aan: is het van belang het bestuur formeel vast te stellen? Iedereen reageert 

positief en nu is het akkoord dat het bestuur is zoals op de papieren is beschreven. 

Agnes Sanders geeft aan: sponsoring voor de club en ze pleit voor het instellen van één shirt als club 

(competitie). Iedereen reageert positief. Voor sponsoring kun je denken aan allerlei ideeën. Janine Profijt 

oppert het inzetten van een actie, bijvoorbeeld achter een bar staan bij een festival of andere activiteiten. 

Agnes Sanders oppert het ‘start de cultuur seizoen’, waar we kunnen staan. Meer werven en gezicht laten 

zien kan zinvol zijn voor de club. In de bestuursvergadering zal dit ook worden opgepakt.  

 

10. Sluiting. 

Peter Smit sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid.  

 

 

* Deze stukken zijn tijdens de vergadering uitgereikt. 

* *Het bestuur komt met een voorstel tot een redelijke verhoging (3%) en aanwezigen zijn akkoord. 

 


