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Uitnodiging 
Algemene Ledenvergadering 

 

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden, 
 
Hierbij wil het bestuur van BC Meppeler Meppers jullie graag uitnodigen voor de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) die plaatsvindt op woensdag 16 november 2011, aanvang 20:00 uur, in de 
kantine van sporthal Koedijkslanden te Meppel. 
 
Tijdens de ALV zullen de volgende agendapunten worden besproken: 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken & mededelingen 
3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering (d.d. 3 november 2010) 
4. Jaarverslag en beleidvoornemens bestuur & commissies (TC, JC, RC & PR/website) 
5. Verslag Kascontrolecommissie 
6. Verkiezing Kascontrolecommissie1 
7. a. Financieel jaarverslag seizoen 2010/2011 

b. Balans d.d. 30 juni 2011 
c. Begroting seizoen 2011/2012 

8. Verkiezing bestuursleden1,2 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 
 
1) Voorwaarden: 
 Kandidaten voor bestuursfuncties en voor de Kascontrolecommissie dienen zich uiterlijk één week voor 

de Algemene Ledenvergadering aan te melden bij de secretaris. 
 Voordrachten voor erefuncties dienen twee weken voor de Algemene Ledenvergadering te worden 

aangemeld bij de secretaris, vergezeld van een toelichting/motivatie. 
 Het stemrecht van leden onder de 16 jaar is voorbehouden aan hun wettige vertegenwoordigers. 
 
2) Vacatures bestuur: 
 Aftredend en niet herkiesbaar: Niels van Dalen (secretaris) 
 Lid TC 
 
Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten op woensdag 16 november. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Niels van Dalen 
Secretaris BC Meppeler Meppers 
 
 
Bijlagen: 
 Notulen Algemene Ledenvergadering (d.d. 3 november 2010) 
 Jaarverslag 2010/2011 
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Jaarverslag 2010/2011  

 
 
1 Inleiding 
Het Jaarverslag 2010/2011 van BC Meppeler 
Meppers geeft een beeld van het reilen en zeilen 
binnen de vereniging tijdens het afgelopen 
seizoen. Daarnaast geeft het jaarverslag een 
inzicht in de doelstellingen voor het lopende 
seizoen 2010/2011 en de toekomst. 
 
 
2 Samenstelling bestuur 
De samenstelling van het bestuur was dit seizoen: 
voorzitter Hans Musch, secretaris Niels van 
Dalen, penningmeester Roel Tijben, 
vertegenwoordiger Technische Commissie is 
vacant, vertegenwoordiger Recreanten 
Commissie Edward Verschueren en voor PR & 
algemene zaken Herman Rozema. 
 
Het bestuur komt gemiddeld eens per maand bij 
elkaar en heeft daarnaast regelmatig onderling 
contact. Niels van Dalen heeft aangegeven zijn 
functie als secretaris bij de Meppeler Meppers te 
willen beëindigen en treed af als bestuurslid. Zijn 
functie is vacant.  
 
 
3 Technische zaken 
Bij de senioren recreanten loopt de opkomst op 
maandagavond steeds verder terug, de 
donderdagavond wordt daarentegen prima 
bezocht en de training door Margreet is altijd goed 
verzorgd.  
 
Er namen drie teams deel aan de DUC (Dorpen 
Uitwisseling Competitie), per ingang van seizoen 
2011-2012 zijn dit twee teams en één team is deel 
gaan nemen aan de doordeweekse competitie 
van Badminton Nederland. 
 
Het seizoen 2010-2011 zou het seizoen moeten 
worden om de jeugd op een hoger plan te krijgen. 
Hiervoor was een beleidsplan opgesteld en met 
John Fikenscher een professionele trainer 
aangetrokken. 
Helaas bleek deze aanpak gaande het seizoen 
toch een brug te ver. Enkele jeugdleden hielden 

de trainingen vol, maar menigeen liet de moed 
zakken. Aan het einde van het seizoen zijn vele 
pogingen ondernomen om de ingeslagen weg 
door te trekken en de Meppeler Meppers op die 
manier weer op de kaart te zetten. Jammer 
genoeg kregen we alle neuzen niet dezelfde kant 
op en moesten we het beleid bijstellen. Een  
tegenslag!  
 
Het nieuwe seizoen zijn we slechts met één 
jeugdteam gestart. Daarnaast konden we John 
Fikenscher niet aanhouden als jeugdtrainer. Bij de 
beginnende jeugd hebben we ons beleid gelukkig 
wel door kunnen zetten en starten we in oktober 
2011 met drie nieuwe competitieteams. Het begin 
is er weer. 
 
 
4 Badminton Overdag 
Deze activiteit op de maandagmiddag is ook dit 
jaar weer fantastisch geregeld en uitgevoerd door 
Gerrit Reinink. Het seizoen 2011/2012 zal op 
dezelfde wijze worden gecontinueerd, maar wel 
met licht gewijzigde tijden. 
 
 
5 Jeugdcommissie 
Het afgelopen seizoen is de jeugdcommissie 
helaas onvoldoende bezet geweest. 
Nevenactiviteiten aanbieden blijft wederom bij 
ideeën steken. Wij hopen dat de commissie 
aanvulling krijgt en de jeugd weer een extra 
activiteit kan aanbieden. 
 
Uiteraard blijven ook de vertrouwde zaken om 
aandacht vragen, zoals het ouder/kind-toernooi en 
de DUC-toernooien. Door vacatures in de JC zal 
dit nog de nodige aandacht opeisen. Een paar 
enthousiaste ouders zouden hier heel goed werk 
kunnen verrichten.  
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6 Financieel 
Het seizoen 2010-2011 was in financieel opzicht 
een normaal jaar. De inkomsten en uitgaven 
waren in de lijn der verwachting.  
 
Zoals elk jaar voorzien we dat de komende jaren 
de kosten zullen oplopen en dat de inkomsten 
moeilijker te voorspellen zullen zijn. Subsidies, 
sponsorgelden en contributies vertonen al jaren 
een dalende lijn. Zoals het er nu naar uitziet komt 
hierin nog geen verandering. 
 
Toch zijn we genoodzaakt om de contributie te 
verhogen met één euro per kwartaal, om zo de 
iets geslonken reserves en de mindere inkomsten 
in de toekomst voor te zijn. 
 
 
7 Sponsoring 
Hoofdsponsor Specsavers Zwolle van Marc 
Simonis heeft de Meppeler Meppers weer een 
jaar lang financieel gesteund. 
 
Na vele jaren lidmaatschap en sponsoring heeft 
Marc Simonis in de zomer van 2011 aangegeven 
te stoppen met badmintonnen en het 
sponsorschap van Specsavers te willen 
beëindigen. Uiteraard is dit voor de vereniging 
een gevoelige aderlating. Een nieuwe 
(hoofd)sponsor is welkom. 
 
Voor het jaarlijkse DPC-toernooi hebben we 
meerdere bedrijven bereid gevonden om een 
financiële bijdrage te leveren waardoor we op dit 
terrein een positief resultaat konden halen. Aan 
alle sponsoren nogmaals onze dank. 
 
 
8 Website & e-mail 
Onze website en de nieuwsbrieven via e-mail zijn 
zo langzamerhand onmisbare communicatie-
middelen geworden voor leden en andere 
belangstellenden. Herman Rozema heeft weer 
veel tijd gestoken in de website en hij weet de site 
goed actueel te houden. 
Hulp in de vorm van het aanleveren van 
verslagen, wetenswaardigheden, feitjes en andere 
leuke dingen die relevant zijn, liefst met een paar 
foto’s, blijft welkom.  
 
Nieuwsbrieven worden met regelmaat door het 
secretariaat per e-mail naar alle leden en ouders 
van jeugdleden verzonden. 
 
 
 
 
 

9 Beleidsvoornemens 
Doorlopende beleidsuitgangspunten zijn:  
 minimaal consolideren van de huidige status 

qua ledental en kaderfunctionarissen; 
 streven naar groei van het ledental op alle 

niveaus; 
 huidige vrijwilligers ondersteunen en 

enthousiasmeren; 
 nieuwe vrijwilligers aantrekken 
 voldoen aan reële eisen en wensen van 

leden, de badmintonbond, de gemeente 
Meppel en andere instanties; 

 de huidige leden een goed aanbod geven van 
training- en wedstrijdmogelijkheden; 

 aan “klantenbinding” doen door naast 
sportieve zaken ook aandacht te geven aan 
nevenactiviteiten; 

 haalbare doelstellingen vaststellen, 
waarmaken wat we beloven; 

 via de e-mail-nieuwsbrief en de website 
communiceren voor en door de leden; 

 zorgen voor een prettig en ontspannen 
sportklimaat waarbij de prestaties bij 
competitieteam weer aangetrokken dienen te 
worden 

 
 
10 Recreanten Commissie 
De samenstelling van de commissie is 
momenteel: 
 Edward Verschueren (voorzitter) 
 Martijn Wiltjer 
 Marc Simonis (vacant) 
 Erik van Dalfsen 
 Jan-Benjamin van Assen 
 
Terugblik 2010/2011 
 de training op donderdag van Margreet 

Kiewiet; 
 het minitoernooi op de laatste donderdag van 

de maand met thee & koffie is even weg, 
maar komt terug; 

 het ontvangen en begeleiden van nieuwe 
(recreant) leden; 

 het organiseren van een verenigingstoernooi  
(clubkampioenschap ) samen met de TC. In 
het seizoen 2010/2011 heeft dit 
kampioenschap plaatsgevonden op zaterdag 
28 mei 2011; 

 het organiseren van de deelname aan de 
regionale DUC-competitie. Afgelopen jaar 
waren er vanuit de Meppeler Meppers drie 
teams in de dorpencompetitie actief. 
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Voornemen seizoen 2011/2012  
 in het seizoen 2011/2012 zullen twee teams in 

poule F aan de dorpencompetitie deelnemen. 
Één team neemt deel aan de competitie van 
Badminton Nederland; 

 voortzetten van de training op 
donderdagavond in sporthal ’t Erf onder 
begeleiding van Margreet Kiewiet; 

 de laatste donderdag van de maand een 
minitoernooi organiseren met thee & koffie; 

 deelnemen aan de Herencompetitie en 
Lentecompetitie van de Badminton 
Nederland; 

 het organiseren van minimaal één 
avondtoernooi (datum volgt); 

 ook dit jaar zal de prioriteit liggen bij (het 
aantrekken van) nieuwe leden voor de 
vereniging. 

 voortzetten van de begeleiding van Sil Korf en 
Rocco Pit op donderdagavond door de vaste 
begeleidingsgroep bestaande uit Roelof ten 
Brinke, Pea v/d Haar, Wil Willekes, Ben 
Leusink en Edward Verschueren. Vrijwilligers 
kunnen zich altijd melden. 

 
 
11 Public Relations 
Vanwege het lage aantal activiteiten binnen onze 
vereniging zijn wij niet veel zichtbaar geweest in 
de pers. De volgende gelegenheden hebben we 
met de pers gedeeld: 
 interview met John Fikenscher “Werk aan de 

winkel” (Meppeler Courant, katern Sportleven, 
juni 2010); 

 waslijntje “Badmintonnen, doe ook eens mee” 
(Nieuwe Meppeler, oktober en november 
2010) 

 “Meppeler Meppers levert twee kampioenen 
op RSK” (Meppeler Courant, december 2010) 

 “Jeugdtoernooi kent alleen maar winnaars” 
(DUC-toernooi, Meppeler Courant en Krant 
van Meppel, februari 2011); 

 “Daar doen we het voor” (DPC-toernooi, 
Meppeler Courant  en Krant voor Meppel, 
maart 2011); 

 live radio-impressie van het DPC toernooi in 
Sport Lokaal van Omroep Meppel. 

 
 
 
 
 
 
 

12 Website 
De website ziet er goed uit, is up-to-date en 
verstrekt de informatie die je van een 
verenigingssite mag verwachten. 
 
De website kost jaarlijks €85,- (hosting) en levert 
€200,- op aan advertenties (McDonalds, Notaris 
Lever, Cafetaria Koedijkslanden en Univé). 
Daarnaast zouden er jaarlijks kosten gemaakt 
moeten worden voor onderhoud en verbeteringen, 
maar dat is de afgelopen jaren niet gebeurd. 
Sommige verbeteringswensen, zoals het 
verbergen van de niet-actieve inlogmogelijkheid 
op de homepage, zijn flink achterstallig. Ook 
wordt het gastenboek hinderlijk gespamd. 
 
In juni is de site twee dagen uit de lucht geweest. 
De database bleek deels te zijn gewist. Van de 
content wordt regelmatig een back-up gemaakt, 
maar het was niet bekend dat dit ook van de 
database zou moeten. Webhosting Yourname 
heeft de database weer teruggezet, maar achter 
de schermen is de website beschadigd. Hierdoor 
is het beheer veel lastiger en onduidelijker 
geworden. 
 
De website kent een aantal aandachtspunten: Het 
kost erg veel moeite om input te krijgen om hem 
interessant en up-to-date te houden. Er komt erg 
weinig feedback van de leden. Het is hierdoor niet 
duidelijk of de site inderdaad breed gebruikt 
wordt, of hij aan een behoefte voorziet en of hij 
wordt gezien als het communicatiemiddel van de 
vereniging. 
 
Herman Rozema heeft te weinig verstand van 
websitebeheer om naast webredacteur ook 
webmaster te zijn. De vereniging heeft dringend 
iemand nodig die deze rol structureel vervult. 
Binnen de vereniging is hiervoor niemand 
beschikbaar, buiten de vereniging gaat het al 
gauw meer geld kosten dan waarop in de 
begroting is gerekend. 
 
Op korte termijn moeten de belangrijkste 
beschadigingen worden gerepareerd. Daarnaast 
zou meer gebruik kunnen worden gemaakt van de 
advertentiemogelijkheden en dus -inkomsten. 
 
 
13 Technische Commissie 
Het seizoen 2010-2011 was een seizoen waarin 
geprobeerd is badminton in Meppel weer op de 
kaart te zetten. De wens om de jeugd actiever te 
laten deelnemen aan de competitie en op een 
hoger spelniveau te krijgen, is helaas niet gelukt.  
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Bij aanvang van het seizoen is de nieuwe 
hoofdtrainer John Fikenscher fanatiek aan de slag 
gegaan. Na het schrijven van een beleidsplan (dat 
in de vorige ALV is gepresenteerd) zijn onder 
andere de trainers getraind en is John op de 
maandag met een enthousiaste groep meisjes en 
jongens aan de slag gegaan.  
 
De andere trainers, Janine Buikema en Margreet 
Kiewiet met assistentie van Joke Musch en Kars 
Rozema, waren op de donderdag actief in de 
sportzaal Het Erf. 
 
Hoewel gaande het seizoen alles redelijk liep, was 
het toch erg teleurstellend dat uiteindelijk de 
nieuwe gewenste teamindeling voor 2011-2012 
zoveel problemen gaf dat van een groei in 
competitieteams geen sprake meer was. 
Integendeel zelfs! 
 
Het vertrek van een aantal talenten aan het einde 
van het seizoen 2010-2011 noodzaakte de 
vereniging om een stap terug te doen en weer 
terug bij af te beginnen. Hierdoor was het ook niet 
langer verantwoord een externe hoofdtrainer aan 
te houden. In goed overleg is het contract met 
John Fikenscher beëindigd per 1 juni 2011. 
 
Overzicht seizoen 2010/2011. 
Samenstelling Technische Commissie: 
 voorzitter en bestuurslid: vacant; tijdelijk 

waargenomen door Hans Musch met hulp van 
de andere bestuursleden; 

 trainers: John Fikenscher, Janine Buikema, 
Margreet Kiewiet, Joke Musch, Kars Rozema 
en Herman Rozema (invaller); 

 wedstrijdsecretariaat: Marcel Baumgarten, 
Rein Gaal en Lisette Schulte. 

 
Trainingsdagen: 
 maandag (locatie Koedijkslanden, 6 banen); 
 donderdag (locatie Het Erf, 6 banen) 
 
Overzicht competitieteams: 
 team 1 - U17 1e klasse - 2e plaats; 
 team 2 - U15 2e klasse - 3e plaats; 
 starters - poule 3 - 1e plaats 
 
Voornemen seizoen 2011/2012 
De Meppeler Meppers zetten het beleid dat is 
ingezet door. Dat wil zeggen dat we de jeugd 
zoveel mogelijk aanmoedigen om competitie te 

gaan spelen. Met vier jeugdteams maken we een 
nieuwe start. 
 
Er is nog een lange weg te gaan, maar we gaan 
door.  Medewerking van alle leden en ouders van 
de jeugdleden is echter dringend gewenst! 
 
Trainers: 
 Janine Buikema (donderdag, oudste jeugd); 
 Margreet Kiewiet (donderdag, jongste jeugd 

en senior recreanten) 
 
Assistent jeugdtrainers: 
 Kars Rozema; 
 Joke Musch; 
 Herman Rozema (vervanger indien nodig). 
 
Maandag (Koedijkslanden): 
 20.00u tot 22.00u vrij spelen voor 

recreanten/senioren. 
 

Donderdag (Het Erf): 
 17.00u tot 20.00u training jeugd; 
 20.00u tot 21.00u, trainen recreanten/ 

senioren; 
 20.00u tot 22.00u vrij spelen recreanten/ 

senioren. 
 

Zaterdag (Het Erf): 
 10.00u tot 13.00u, competitiewedstrijden 

(thuis) 
 
Tijdens het seizoen 2011/2012 komen de 
Meppeler Meppers in de jeugdcompetitie uit met 4 
teams. De competitie wordt voorlopig 
georganiseerd door tijdelijk competitieleider Hans 
Musch met hulp van de trainers en teamleiders. 
De functie van wedstrijdsecretaris is vacant. 
De onderstaande jeugdteams zijn dit jaar actief in 
de competitie: 
 U17 1e klasse; 
 4e klasse, voorheen starterscompetitie; 
 5e klasse, voorheen starterscompetitie; 
 5e klasse, voorheen starterscompetitie. 
 
Op zondag 4 maart 2012 zal wederom het DPC-
toernooi georganiseerd worden voor de jeugd, in 
de sporthal Koedijkslanden. 
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Notulen 
Algemene Ledenvergadering 
(d.d. 3 november 2010) 

 

1. Opening 

• Hans Musch opent de vergadering om 20:15 uur. 

• Vanwege de lage opkomst (drie leden plus het voltallige bestuur) wordt besloten om op een informele 
manier de agendapunten door te nemen, waarbij de nadruk ligt op de vragen en opmerkingen van de 
aanwezige leden (niet-bestuursleden). 

• Het bestuur zal zich beraden over de lage opkomst en de wijze waarop leden in de toekomst worden 
uitgenodigd voor de ALV. 

 
2. Ingekomen stukken & mededelingen 

• Lijst met aanwezige personen: 
o Hans Musch (voorzitter) 
o Niels van Dalen (secretaris) 
o Edward Verschueren (recreantencommissie) 
o Herman Rozema (PR & website) 
o Roel Tijben (penningmeester) 
o Ruud Polmans (technische commissie) 
o Marc Simonis 
o Mari-An Dirksen 
o Martijn Wiltjer 

• De secretaris heeft de volgende afmeldingen ontvangen: 
o Frank Lewis 
o Nicky Lewis 
o Marcel Baumgarten 
o Gerrit Smink 
o Alfred Schoenmakers 
o Esther Bosman 
o Janine Buikema 
o Margreet Kiewiet 

 
3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering (d.d. 3 november 2009) 
De notulen worden zonder opmerkingen of wijzigingen goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag en beleidsvoornemens bestuur 

• Hans Musch: de belangrijkste beslissing van het afgelopen jaar is de keuze om de training van de jeugd 
meer te richten op prestatie dan op plezier. De afgelopen jaren haakte de betere jeugd af en daarom 
moet de vereniging meer bieden. Het beleidsplan is samen met de nieuwe trainer John Fikenscher 
opgesteld. 

• Mari-An Dirksen: het beleidsplan is ambitieus, maar niet haalbaar. 

• Hans Musch: de doelen zijn inmiddels binnen het bestuur bijgesteld, maar het plan geeft wel een richting 
aan waar we als vereniging heen moeten. 

• Mari-An Dirksen: de rol van de ouders ontbreekt in het plan. Wellicht kan dit in een volgende versie beter 
worden uitgewerkt. 

• Hans Musch: de website ziet er nog steeds goed uit en is altijd actueel. Complimenten aan Herman. 
  

5. Verslag Kascontrolecommissie 

• Marc Simonis: de commissie verleent decharge, maar met een aantal kleine opmerkingen over een 
factuur vanuit de kantine van sporthal Koedijkslanden. 
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• Hans Musch: de gang van zaken in de kantine (lees: bestellen op rekening) moet verbeteren en dit zal 
ook met de kantinebeheerder worden besproken. 

• Marc Simonis: de commissie trof een nette boekhouding aan. Een aantal zaken zijn nagelopen en het 
zat allemaal goed in elkaar. 

 
6. Verkiezing Kascontrolecommissie 

• Hans Musch: Marc Simonis blijft in de Kascontrolecommissie. 

• Martijn Wiltjer meldt zich aan als tweede commissielid. 
 
7. Verslag penningmeester 

• Roel Tijben: het ledental is vorig jaar teruggelopen 120 naar ruim 100 betalende leden, met name bij de 
jeugd. 

• Roel Tijben: minder leden betekent ook minder inkomsten uit contributie. Ook de inkomsten uit de 
reclameborden lopen terug. De nieuwe trainer kost daarentegen meer dan de vorige trainer. 

• Roel Tijben neemt met de aanwezigen de begroting door. Badminton Overdag loopt goed en is 
zelfbedruipend. De subsidie vanuit de gemeente Meppel loopt terug. De kosten voor vaste vrijwilligers 
en de shuttles neemt toe. Verder is alles in lijn met de vorige jaren. 

• Roel Tijben: om de inkomsten op peil te houden is het voorstel van het bestuur om per 1 januari 2011 de 
contributie te verhogen. Het tarief voor recreatieve jeugd wordt gelijk aan het tarief voor de 
competitiespelende jeugd. De contributie voor senioren gaat in omhoog met 3 euro per kwartaal. 

• Van de aanwezigen stemt niemand tegen het voorstel. 
 
8. Verslag Technische Commissie (TC) 

• Ruud Polmans: het aantal jeugdcompetitieteams loopt terug. Ook de animo voor de starterscompetitie is 
minimaal. Het aantal teams in de DUC-competitie is bij gebrek aan dames teruggebracht naar drie 
teams. 

• Ruud Polmans: er zijn twee nieuwe trainers aangetrokken, namelijk John Fikenscher en Margriet 
Kiewiet. Kars Rozema en Roel de Wolff assisteren de trainers en hebben vorig jaar hun SL2-diploma 
gehaald. 

• Ruud Polmans: op de maandagavond is helaas geen trainer voor de senioren gevonden. 

• Marc Simonis: dat is jammer, want echte beginners hebben nu niets te zoeken op de maandag. 

• Ruud Polmans: Rein, Marcel en Lisette stoppen na dit jaar als competitieleiders, dus we zoeken op dit 
moment naar nieuwe competitieleiders. 

• Herman Rozema: John Fikenscher ‘traint’ ook de overige trainers en assistenten. 

• Hans Musch: we hopen met het aantrekken van nieuwe trainers op een spin-off effect en dat we nieuwe 
(jeugd)leden aantrekken. 
 

9. Verslag Jeugdcommissie (JC) 

• Hans Musch: de nieuwe commissieleden van de Jeugdcommissie zijn gemotiveerd en hebben een 
goede start gemaakt. Ze hebben in september 2010 een uitje georganiseerd naar Westerbergen. 
Hopelijk zetten ze de goede lijn voort. Gerrit Smink stopt dit seizoen. 
 

10. Verslag Recreanten Commissie (RC) 

• Edward Verschueren: de training op de donderdagavond is vorig jaar opgepakt door een aantal leden. 
Nu is er gelukkig weer een vaste trainster. 

• Edward Verschueren: een belangrijke taak van de Recreanten Commissie is het opvangen van nieuwe 
leden. Het seniorentoernooi was helaas geen succes met maar acht aanmeldingen: twintig 
aanmeldingen was het minimum. 

• Marc Simonis: volgende keer is het beter om een avondtoernooi te organiseren, dit is over het algemeen 
succesvoller blijkt uit ervaring in de omgeving. 

• Hans Musch: wellicht is later in het seizoen ook een betere optie. Helaas zijn we nu wel de zaalhuur 
kwijt. 

• Edward Verschuren: na een ‘controle’ van de ledenlijst blijkt dat het grootste deel van de huidige leden 
na 2000 lid is geworden. Wellicht zijn oud-leden een interessante doelgroep om opnieuw lid te worden. 

• Hans Musch: Rob Reinink heeft een reclamefolder gemaakt en die willen we binnenkort rondbrengen in 
Meppel en op diverse plekken neerleggen. Hopelijk trekken we daarmee nieuwe leden. 
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11. Verslag PR & website 

• Herman Rozema: namens de vereniging worden foto’s en stukje in de (kabel)krant geplaatst 
voorafgaand en na afloop van toernooien, activiteiten, etc. Het aantal activiteiten neemt helaas af en 
daarmee ook het aantal promotiemomenten. Ook vanwege het gebrek aan seniorencompetitieteams is 
er weinig aandacht vanuit de media. 

 
12. Verkiezing bestuursleden 

• Hans Musch: Ruud Polmans stopt per heden als voorzitter van de TC wegens een (te) drukke baan. 
Helaas hebben we nog geen vervolger kunnen aantrekken en daarom is de functie vacant. Dat is 
jammer, want Ruud (en daarvoor Richard) waren ervaren badmintonners die de functie uitstekend 
vervulden. 

• Hans Musch bedankt Ruud Polmans voor zijn bewezen diensten de afgelopen jaren. 

• Hans Musch wordt bij gebrek aan tegenkandidaat unaniem herkozen als voorzitter. 
 
13. Rondvraag 

• Mari-An Dirksen: nemen de Meppeler Meppers nog deel aan de Heren- en Lentecompetitie? 

• Ruud Polmans: een deelname aan de Herencompetitie is geprobeerd, maar dat is helaas niet gelukt. De 
Lentecompetitie is weer in het voorjaar. 

• Marc Simonis: wellicht is het verstandig om te controleren of alle spelers op maandag en donderdag wel 
betalend lid zijn. 

• Hans Musch: misschien is een afvinklijst daarvoor een goed alternatief, ook in het kader van monitoring. 

• Niels van Dalen: volgend jaar moeten we de leden op een andere manier uitnodigen voor de ALV, 
bijvoorbeeld via een brief met alleen de uitnodiging. De overige stukken kan men vervolgens 
downloaden op de site. 

• Hans Musch: sporthal Het Vledder gaat tegen de vlakte, sporthal Ezinge komt ‘ooit’ daarvoor in de 
plaats. De Meppeler Meppers denken mee over de invulling van de nieuwe sporthal, over naschoolse 
opvang en over de invulling van tussenuren, bijvoorbeeld in de vorm van een soort van training. De 
vraag is nu of er vanuit de verenigingen draagvlak is. Daarnaast leeft binnen het bestuur de vraag of we 
als vereniging moeten vertrekken uit de twee hallen (Het Erf en Koedijkslanden) om naar één hal te 
gaan (Ezinge). 
 

14. Sluiting 

• Hans bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 21:20 uur. 


