Notulen Algemene ledenvergadering BV De Stolp Koedijk 2021
Datum: 30 augustus 2021
Aanwezigen: De bestuursleden Johan Beukers, Susanne Hoogendoorn-Matton, Ruben Kneppers,
Hans Schoon, Erwin van der Sluis en 4 leden.
Voorzitter: Hans Schoon
Notulist: Rieke Hof-van Run
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2.Behandeling notulen van de op 21 september 2020 gehouden Algemene Ledenvergadering
Er staat een fout in bij de naam van Trix Beens, daarnaast staat er twee keer agenda punt 9.
Afsluiting wordt punt 10. Verder geen aanpassingen en iedereen is akkoord en de notulen
worden goedgekeurd.
3. Corona
1 De rietschoot heeft nog steeds een coronaprotool, iedereen dient zich hieraan te houden.
2 Erwin heeft wederom vragen gesteld over de ventilatie in de hal. Hierop zijn geen
antwoorden gekomen. Nu wordt er gebruik gemaakt van ventilatie door de deuren te openen
naar buiten.
3a. Ledenaantal (ingebracht agendapunt)
Het ledenaantal is behoorlijk teruggelopen en de vraag is opgekomen (via Martin) in hoeverre
de club de Stolp nog bestaansrecht heeft. Hier is over gediscussieerd, maar vanwege het
aantal mensen en de korte tijd voor de seizoens start zijn er geen beslissingen genomen. Wel
is besloten om elke maandagavond en zaterdag het aantal badmintonners bij te houden.
Daarnaast zal er eind februari/begin maart een bijzondere algemene ledenvergadering zijn,
waarin we over de toekomst van de badmintonvereniging de Stolp gaan praten.
4.Financiele aangelegenheden
1 De contributie van 2020-2021 wordt doorgeschoven naar 2021 - 2022
2 Johan geeft een toelichting op de balans, jaarrekening en begroting voor het seizoen 2021 /
2022. De balans van het seizoen 2020/2021 is licht positief waardoor het saldo op de
spaarrekening is gegroeid. De balans, de exploitatierekening 2020/ 2021 en de begroting voor
het seizoen 2021 / 2022 wordt door de leden goedgekeurd.
3 Lia Arnhard en Martin van Wissen hebben de kascontrole verricht. Hierbij zijn geen
bijzonderheden aangetroffen. Lia Arnhard is aftredend lid van de kascontrole. Mark Janssen
schuift als reserve lid door naar de commissie kascontrole, waarbij het reserve lid vacature is.
4 Vanwege het positieve saldo wat we als club hebben wordt besloten om de contributie niet
te verhogen.
5 Begroting seizoen 2021 - 2022 is opgesteld en is akkoord.
5. Verkiezing bestuursleden.
Zowel Hans Schoon (Voorzitter) als ook Johan Beukers (Penningmeester) hebben te kennen
gegeven met hun taken te willen stoppen. Alleen Rieke Hof-van Run heeft aangegeven een
bestuursfunctie te willen uitvoeren. Hans heeft aangegeven nog een jaar te willen doorgaan
als voorzitter, zodat het bestuur door kan gaan. Rieke zal een afspraak maken met Johan om
alles over te nemen mbt het penningmeesterschap. Daarnaast wordt de bestuursfunctie
officieel penningmeester/secretaris.
6. Jeugd seizoen 2021 – 2022
Erwin heeft aangegeven dat er weinig jeugdleden zijn. Wel zijn ze gemotiveerd om te gaan
beginnen. In de loop van het seizoen gaat Erwin in overleg met de jeugdspelers over
eventueel een andere dag. Dit in verband met de weekend toernooien die gaan beginnen in
maart.
7. Externe competitie
Afgelopen seizoen zijn er slechts drie wedstrijden gespeel. Dit seizoen staat het team
ingeschreven in de 5de divisie. Er zitten in totaal 8 teams in de poule. Alle speeldata zijn

goedgekeurd door de Rietschoot. In totaal bestaat het team uit 5 spelers (3 mannen, 2
vrouwen)
8 .Mededelingen
Geen mededelingen
9. Rondvraag
Erwin vraagt of we als club nog mee gaan doen met de grote clubactie. Kijkend naar de
kosten (4 euro) en hetgeen het vorig jaar heeft opgeleverd. Is besloten om ook dit jaar aan de
grote clubactie mee te doen.
10. Sluiting
Hans bedankt alle aanwezigen hartelijk voor hun inbreng en sluit de vergadering af en nodigt
iedereen uit voor een drankje.

