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Notulen Algemene Vergadering B.C. Con Brio   

 
Datum en tijd; maandag 5 oktober 2015, 20:00 uur.  
Locatie; vergaderzaal van Suytkade  
  
Aanwezig: Jos van Leuken, Femke van Leuken, Anne van Leuken, Sander van Tilburg, Anja van 
Tilburg, Guido Roosenhart, Leon Reijmer, Rick vd Reek, Ine Gorts, Debby Hermans, Angelique 
Heesakkers, Carine van der Linden, Toon van Tilburg, Ad Verbunt  
Afwezig (met kennisgeving): Lotte van Hassel, Ferry Tabor, Oskar Martens, Sanne Smits, Flip 
Reijnen, Erwin Flohr, Paul vd Waterbeemd, Ruud van Hoof, Huub en Wilma Martens, Bartho Martens, 
Peter van Neerven, Jeroen van de Waterlaat, Bram van Leuken, François van Delft  
  

1. Opening  
Joyce opent om 20:00 uur de vergadering en heet iedereen welkom.  

  
2. Mededelingen  

Er zijn geen mededelingen.  
  
3. Ingekomen/ uitgaande stukken  

 Esther van Dijk (moeder jeugdlid); kan de club iets met de trainingstijd doen voor de 
jeugd? Van enkele ouders heeft ze het commentaar gekregen dat de tijd van 19:00 – 
20:30 uur te laat en/ of te lang is. We spreken af dat we het hierover in een 
bestuursvergadering gaan hebben.  

  
4. Notulen Algemene Vergadering 4 juni 2014  

 Guido staat niet bij de aanwezige personen vermeld, maar was er wel degelijk.  

 Leon vraagt of er vervolg is gegeven aan de punten die benoemd zijn tijdens de 
vergadering. Joyce benoemt deze punten nogmaals en vermeld wat er gedaan is.   

 Leon geeft aan dat het misschien een idee is om een oudertevredenheid enquête te 
houden. (komt later in de vergadering/ notulen nog terug).  

  
5. Jaarverslag voorzitter, jeugd, en senioren  
  
Voorzitter (Joyce neemt het verslag door)  

 Leon vraagt of het dalen van de leden een tendens is die bij andere clubs ook te zien  
is. Dit is inderdaad het geval. Er zijn clubs die veel moeite moeten doen om 
competitieteams te vormen. Dit gaat zelfs soms samen met andere clubs. 
  

Jeugd (Miriam neemt het verslag door)  

 Leon vraagt hoeveel jeugdleden er nog competitie spelen.   

 Guido vraagt hoe de tendens is bij de jeugd van andere clubs? Dit is wisselend.  
Alleen bij Mixed en Mierlo zijn er nog grote aantallen. Guido geeft aan dat het 
misschien een idee is om met de jeugdtrainingen samen te gaan werken met andere 
clubs.   
Als bestuur gaan we het over de toekomt van de jeugd hebben en nemen we het idee 
om een oudertevredenheid enquête te houden mee.  

 Arthur geeft aan dat de terugloop van (jeugd)leden ook een probleem is voor de HBB. 
Het probleem ligt niet alleen bij onze club maar bij veel clubs. De HBB zou hierin ook 
het voortouw kunnen nemen. Het bestuur binnen de HBB valt echter uit elkaar en is 
op zoek naar nieuwe mensen. De HBB is op dit moment voornamelijk bezig om 
mensen aan het badmintonnen te houden en niet gericht op het promoten van 
badminton.  

 Guido vraagt wat er gebeurd als er volgend seizoen nog minder jeugdleden over zijn. 
Dan moeten we bekijken of het nog wel rendabel is om de jeugdafdeling te behouden 
of dat we naar een kleinere zaal moeten gaan.  
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 Anne geeft aan dat het misschien een idee is om andere clubs te 
benaderen of jeugdleden meerdere keren willen trainen, bij Con Brio 
bijvoorbeeld.  

 Leon geeft aan dat we de zaal misschien beter maar voor de helft kunnen huren om 
kosten te besparen. Dit nemen we mee naar de bestuursvergadering.  

 Debby vraagt of de folders ook verspreid worden; dit gaat zeker gebeuren.  

 Toon vraagt of er nog begeleiders zijn die kunnen helpen bij de jeugd. 
  

Senioren (Arthur neemt verslag door)  

 De clubkampioenschappen worden ook dit seizoen georganiseerd.   

 Ine geeft aan dat wij als club allemaal verantwoordelijk zijn voor nieuwe leden. Ook 
Anja geeft aan dat het altijd dezelfde mensen zijn die met nieuwe leden gaan spelen. 
Hierin hebben wij als bestuur alleen invloed bij het inhangen van wedstrijden, 1x in de 
zes weken.  

 Leon vraagt hoe het gaat met het dragen van het club-shirt. Leden dragen over het 
algemeen het shirt heel goed. Leden worden er eventueel op aangesproken.  

  
6. Jaarverslag penningmeester over 1 januari - 30 juni 2014 en 1 juli 2014 - 30 juni 

2015  

 Anja vraagt wat de kosten voor de vrijwilligersavond zijn? Dit zijn de kosten voor de 
vrijwilligers bij feestavonden. Zij mogen gratis deelnemen.  

  
7. Verslag commissie rekening en verantwoording over 1 januari 2014 – 30 juni  
 2015  

 De handtekening van Jan Hermans moet nog gezet worden.  
  

8. Begroting 1 juli 2015 – 30 juni 2016  

 De bijdrage voor de competitie senioren is verhoogd van 37,50 euro naar 42, 50 i.v.m.  
het verplicht stellen van aanwezigheid van EHBO in de zaal.  

  
9. Vaststellen inschrijfgeld, contributie en competitiebijdrage  

Het voorstel is om het inschrijfgeld en de contributie gelijk te houden en alleen de 
competitiebijdrage te verhogen van 37,50 euro naar 42,50 euro i.v.m. de EHBO. Dit 
wordt door de meerderheid goedgekeurd.  

  
10. Benoeming commissie rekening en verantwoording seizoen 2015 – 2016  

Peter van Neerven en Ine Görts hebben zich beschikbaar gesteld.  
  
11. Voorstellen voor agendapunten 

A. voorstellen voor agendapunten ingediend door 5 stemgerechtigde leden; 
Er zijn geen ingediende punten. 

B. Voorstellen voor agendapunten door het bestuur;   
Er zijn geen ingediende punten.  

  
12. Bestuursverkiezing seizoen ’15- ‘16  

 Toon en Ad zijn aftredend en niet herkiesbaar. Ludy is aftredend en herkiesbaar als 
penningmeester.  

 Stemming volgt voor de benoeming van Ludy als bestuurslid; 19 stemmen voor en 0 
stemmen tegen. 

 Joyce bedankt Ad en Toon voor hun inzet voor de club. Ad heeft 3 jaar in het 
bestuur gezeten en veel voor de jeugd gedaan. Toon heeft 1 jaar in het bestuur 
gezeten en is nog steeds betrokken bij de jeugd.  

  
13.  Rondvraag  

 Toon; er zijn mensen nodig voor het begeleiden van de jeugd. Wie kunnen we hier 
nog voor benaderen?  

 Anne: wordt er iets gezegd of gedaan met kinderen die op de grond liggen en/ of niks 
doen tijdens de training? Als bestuur zijnde kunnen we ouders uitnodigen voor een 
gesprek. Dit nemen we mee naar de bestuursvergadering.  
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 Carine: mist voor de lagere teams een stukje tactische training. Het 
trainen van het positiespel. Deze mensen haken snel af bij de 
training.   

 Anja; komt de conditietraining (bijvoorbeeld met de banken) nog terug? De 
uithoudingsoefeningen met de bank komen niet terug omdat deze te zwaar en 
blessuregevoelig zijn. Daarnaast wordt er wel getraind op uithoudingsvermogen 
d.m.v. loopoefeningen.  

 
  

14. Sluiting  
Joyce sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje. 

 


