
Notulen 

Algemene Ledenvergadering 
5 November 2019 
 
 
 
 
 
 

 

1. Opening 
Voorzitter Hans Musch opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen welkom. 
 
Aanwezig zijn: Nick Thone, Rudi Mast, Edwin Scholing, Niels van Dalen, Berry Schuten, Joke Musch, Bianca 
Geerts, Quido van Hien, Arno Schoenmakers, Rob van Litsenburg, Arno de Vries, Hans Musch, Herman 
Rozema, Edward Verschueren, Marian Dirksen 
 
2. Ingekomen stukken & mededelingen. 
Afgemeld met kennisgeving: 
Mirte Drogers, Els Witmer, Jeroen van der Steen, Henk van Hien, Gijs Breedveld, Stefan Lindhout, Kars 
Rozema 
 
3. Notulen vorige Algemene ledenvergadering 7 november 2018 
De notulen zijn goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag 2018-2019. 
Hans neemt het jaarverslag van 2018- 2019 door met de aanwezigen. Ledenaantallen zijn nu vermeld ook 
de vrijwilliger van het jaar staat erin. Ook de namen van de  bestuursleden en de commissieleden staan 
vermeld. Niels vraagt waarom we geen subsidie van de gemeente ontvangen. Onze aanvraag is of niet 
verstuurd door ons, of niet goed verwerkt door de gemeente. Bianca vraagt wat het inhoud dat er zoveel 
mogelijk competitie gespeeld worden. Verplicht deelnemen aan competitie vanuit de jeugd. Vraag is wat het 
bestuur gaat doen aan eventuele opzeggen van jeugd en hoe wordt het aangepakt. Plan om met een aantal 
mensen hier over te gaan overleggen om dit aan te pakken. 
Arno S. vraagt waarom hij geen VOG heeft hoeven aanvragen ivm hulp trainerschap. Ivm niet alleen zijn met 
de kinderen is dit niet noodzakelijk. 
Marian voegt toe dat er toch een herencompetitie komt met 1 team van Meppel. 
 
5. Toelichting beleid. 
 
6. Verslag Kascontrolecommissie. 
De kascommissie bestond uit Arno Schoenmaker en Henk van Hien. Arno heeft een toelichting gegeven 
over hun bevindingen. 
Tijdens de kascontrole zijn er geen onregelmatigheden gevonden, decharge wordt verleend. 
Rob Litsenburg word bedankt voor de zeer goede behandeling van onze financiën. 
 
7. Verkiezing Kascontrolecommissie. 
De kascommissie voor het seizoen 2019 – 2020 gaat bestaan uit Edwin Scholing en  Arno Schoenmakers. 
 
8. Financiën. 
Afgelopen jaar hebben we het financieel goed gedaan. Inkomsten waren grote clubactie, vaste inkomsten 
van de contributie. Er zijn finacien gereserveerd voor het Lustrum. De begroting, balans en financieel 
jaarverslag is bekeken tijdens de vergadering en aantal vragen hierover beantwoord door onze 
penningmeester.  
Rob heeft ook de begroting doorgenomen met aanwezige. 
 

Arno S. geeft aan dat het banksaldo vrij hoog is, kunnen we hier iets mee? Jeugdstimulatie?  
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9. Bestuur afzegging: 

Nick heeft aangegeven te stoppen als bestuurslid, hij heeft het gevoel te weinig bij te kunnen dragen aan 

het bestuur. Namens alle aanwezige wordt Nick bedankt. 

 

50 jaar BCMM 

Imke van Aar komt een clinic geven in maart 

18 april reunie-buffet-feestavond ( sporthal Koedijkslanden) 

9 mei DUC toernooi 

6 juni beach badminton in de manege klein oever 

12-13-14 juni Jeugdkamp 

 

10. Rondvraag: 

 

Niels: word de vloer in het erf in de kerstvakantie weer schoongemaakt?? Is er een bezem/vloerwisser 

zodat we het zelf ook is stofvrij kunnen maken. 

Marian: douches Koedijkslanden zijn nog steeds vies. Na de nieuwe vloer worden binnenkort ook de 

douches “gerenoveerd” 

Quido: de shuttles worden slechter, Niels neemt nieuwe kokers mee 

Berry S: fijn dat er  overal nieuwe netten zijn. Graag jaarlijks melden dat er een vertrouwenspersoon is. 

Mocht er een cursus beschikbaar zijn dan houd Berry zich aan bevolen. 

 
Hans bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit om 21:45 uur de vergadering. 
 


