
 
Opgericht 28 augustus 1974 
 
Secretariaat : postbus 111, 7730 AC Ommen. 
Rekeningnummer : NL 91 INGB 0004218270 
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 dinsdag 19 juni 2017 vanaf 
20.30 uur in de Carrousel te Ommen.  
 
Agenda  
 

1. Opening en vaststelling agenda 
2. Mededelingen van het bestuur 
3. Notulen algemene ledenvergadering 2017* 
4. Jaarverslag 2017* 
5. Jaarverslag penningmeester* 
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
7. Vaststelling contributie** 
8. Speeltijden 
9. Bestuursverkiezing 
10. Rondvraag 
11. 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   vacant   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. 
  



Algemene ledenvergadering En Blok  
1 juni 2017 
Afdeling Carrousel  
 
Aanwezig 
Jan Soepenberg, Ina Geert, Grada Veenstra, Annie Notthoff, Fenny Reurink, Peter Smit, Theo 
Hof, Erik Achterhoek, Agnes Sanders, Kasper Stroobosscher, Coby Heijink-Baars,  
 
Afmelding met kennisgeving 
Janine Profijt, Nico Wolff, Jos Jansman, Wieteke Borger, Bert Ligtenberg, Wim Tuin  
 

1. Agenda: 

Opening en vaststelling agenda  
Agenda wordt vastgesteld met toevoeging van 2 punten: 

- Districtsvergadering Regio Oost  

- Kledingcommissie  

 
2. Mededelingen van het bestuur  

Districtsvergadering Regio Oost Bathmen. Opzet van de competitie wordt anders. Fenny 
Reurink en Erik Achterhoek zijn bij deze vergadering aanwezig geweest. Divisie 1-4 is de 
bondcompetitie. 5-9 recreanten. Competitiehuis is nog niet concreet, maar wordt in 2018 verder 
ontwikkeld. Doel is om de grenzen tussen regio’s op te heffen, waardoor de afstanden kleiner 
worden. Door middel van een denktank is input vanuit de clubs gevraagd.   
Visie van de bond is besproken. 3 van 4 bestuursleden van de regionale bestuur hebben te 
kennen gegeven te gaan stoppen. Er zijn dus vacatures.  
 
Gemeente Ommen heeft gevraagd wat de eisen/wensen t.a.v. badminton zijn mbt de bouw van 
een nieuwe zaal in 2018 naast de Carrousel. En Blok heeft te kennen gegeven niet direct 
behoefte te hebben aan een nieuwe zaal gezien het aantal leden.   
 

3. Notulen ALV 2016 

Notulen zijn goedgekeurd, na een kleine correctie: 
Shuttles vallen onder materiaalkosten en niet onder competitiekosten. Punt 5.  
 

4. Jaarverslag 2016 

Peter Smit licht het jaarverslag toe. Wat met name opvalt is dat het ledenaantal in de 
jeugdgroep dalende is. Dit komt met name door afzeggingen van jeugdleden tot 12 jaar. In de 
bestuursvergadering is gesproken over een open toernooi om meer leden te gaan werven. Doel 
is om dit na de zomer te gaan organiseren.  
50+ groep geeft aan dat het spelen tot eind mei prima is. Wel worden er tijdens de speelmiddag 
opmerkingen gemaakt over de contributiekosten. De plek om dit te melden is tijdens de ALV.  
 
Clubkampioenschappen  
Dit jaar verliep de organisatie van clubkampioenschappen gelijk met de voorjaarscompetitie. Dit 
had tot gevolg dat de gemaakte planning van de clubkampioenschappen niet strookte met de 
voorjaarscompetitie, waardoor de meeste wedstrijden niet konden worden gespeeld.  
 
Welke opzet gaan we hanteren in 2017/2018? Er zijn verschillende ideeën.  

- Spelen over 3 avonden 

- Beginnen in september naast de reguliere competitie  

- Kampioenschap organiseren op 1 dag  

 
Facebookpagina  



Janine Profijt heeft (via Peter) gevraagd om in de vergadering aan te geven dat er input voor de 
facebookpagina nodig is ter promotie van de club en de pagina.  
 

5. Jaarverslag penningmeester  

Theo licht het financieel jaarverslag 2016 toe.  
 
Het resultaat van 2016 is tov de begroting tegenvallend. Rond €1100,- meer uitgegeven dan dat 
er binnengekomen is. Vrij veel vaste kosten. Oplossing is het vergroten van het ledenaantal. 
Verwachting is met een stijging van 5 leden op break-even te staan.   
 
Contributie inkomsten is gelijk aan de begroting 
Diverse inkomsten is lager dan de begroting. Dit komt door minder inkomsten van de grote 
clubactie 
Zaalhuur is iets hoger dan de begroting door meer uren gebruik van de zaal.  
Uitgaven van de vrijwilligers is lager dan de begroting. Bij diversen valt op dat de kosten voor de 
IBANC- incassosoftware een stuk hoger zijn. Dit komt omdat de kosten van 2017 geboekt zijn in 
het boekjaar 2016.  
 
Balans 
Volgens de balans is het verlies € 1948,66 in tegenstelling tot de ‘verlies- en winstrekening’ 
waar het verlies € 1.181,46 is. Dit komst door de reservering van lustrum á € 350,- en een 
overlopende post van de zaalhuur van de maanden augustus & september 2015.  
 

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie  

Kasper Stroobosscher en Jan Soepenberg hebben de kascontrole in 2016 uitgevoerd. Theo Hof 
wordt bedankt voor zijn inzet. Aan Theo Hof wordt namens de aanwezigen decharge verleend.  
Jan Soepenberg wordt bedankt voor de afgelopen 2 jaar.  
 
Nieuwe kascommissie 2017: 
Kasper Stroobosscher  
Bert Ligtenberg  
 

7. Vaststelling contributie  

 
Begroting 2017 
Er worden minder inkomsten vanuit de contributie verwacht ivm het lagere ledenaantal.  
De contributieverhoging is gebaseerd op de procentuele verhoging van de zaalhuur ( 2 a 3 %) 
In de begroting van 2017 wordt een negatief resultaat verwacht. Er zijn nog wel wat reserves in 
kas, maar meer inkomsten door verhoging van het ledenaantal is een must.  
Per afgelopen januari 2017 is de contributie met 3 % verhoogd tov 2016. Door de aanwezigen 
bij de ALV wordt deze verhoging goedgekeurd. 
 

8. Bestuursverkiezing  

Geen verkiezingen in het bestuur voor dit jaar.  
 

9. Rondvraag  

 
Kleding  
Om uniformiteit uit te stralen is gekozen voor 1 type shirt. Ina Geerts licht toe dat er vanuit een 
assortiment een keuze is gemaakt voor een shirt met een kraagje. Volgende stap is een 
passessie om de juiste maten te kunnen bestellen. Er moet in gesprek worden gegaan met de 
sportzaak Prins hoe we dit kunnen gaan regelen. Fenny Reurink gaat langs de sportzaak om dit 
af stemmen. De sportzaak moet een offerte opstellen, zodat de kosten vooraf inzichtelijk zijn. 
Theo Hof is wederom sponsor voor deze nieuwe shirts en broeken/rokken. Gesteld wordt dat de 



outfits uitsluitend bedoeld zijn voor de wedstrijden. Er worden extra shirtjes besteld. De wens is 
om een tweede sponsor te vinden om extra inkomsten te genereren.  
 
Annie Notthoff vraagt of er een presentielijst aanwezig is. Aanwezigen worden genoteerd in 
deze notulen.  
 

10. Sluiting  

 
 


