
Betreft: Algemene Leden Vergadering 
Datum:  18 april 2017; 21:15 uur Sporthal 
Aanwezig: Bestuur: Cindy, Jason, Jeroen, Jolanda, Rieneke, Wim  
  (ouders van) leden: 23 personen 
Afwezig: 8 officiële afmeldingen ontvangen 
Notulen: William 
 
Opening 
Welkom bij de Algemene Leden Vereniging. Dit is de jaarlijkse vergadering waarin wij als bestuur 
verantwoording afleggen over het afgelopen seizoen en de plannen voor aankomend seizoen 
presenteren. 
 
Notulen vorige ALV 
Er zijn geen opmerkingen of vragen over de notulen van vorig jaar. 
 
Mededelingen 
 
Jubilea 
Volgend seizoen bestaat onze vereniging 50 jaar. Dit is een mooi lustrum en dat laten we uiteraard 
niet zomaar voorbij gaan!  Het bestuur en de activiteitencommissie zijn druk bezig met de 
voorbereidingen om er een waar spektakel van te maken.  
We houden een feestweek, op dinsdag 12 september en vrijdag 15 september zijn er feestelijke 
activiteiten in de hal en op zaterdagavond 16 september houden we een groot feest voor alle 
senioren. Dit feest worden gehouden bij Kanovereniging De Zwetplassers. Nadere informatie zal in de 
zomer periode worden verspreid. Voor de jeugd zal er een aparte activiteit worden georganiseerd. 
 
Het is dubbel feest ook de sporthal bestaat 50 jaar, dit word gevierd op zaterdag 8 september. De 
Shuttle is hier ook van de partij! Op deze dag houden we 10 tot 11 uur s’ ochtends een clinic om heel 
Wormer te laten zien hoe badminton in een sporthal er uit ziet. Daarna is er de hele dag de 
gelegenheid voor mensen die badminton willen proberen om te komen badmintonnen we hebben 
hiervoor een aantal banen beschikbaar. Leden van De Shuttle zijn uiteraard ook welkom om zelf te 
spelen en wellicht introducés mee te nemen die lid willen worden. 
Voor ieder nieuw lid dat zich op deze dag aanmeld, is er een speciale actie waarbij men een gratis 
racket krijgt. De Shuttle is ook aanwezig met een kraam boven in de kantine van Het Heinenhuis ter 
promotie van onze vereniging en om nieuwe leden te werven. 
S’ avonds is er een groot feest in de sporthal voor alle sporters uit Wormer. 
 
Martin vraagt  of bovenstaande actie in plaats komt van de reguliere open avond?  Antwoord: dat is 
correct. 
 
Ingekomen stukken 
 
- controleverklaring kascommissie; zie bij verslag penningmeester. 
 
Verslag Secretaris 
 
Introductie  
Eind vorig seizoen ben ik begonnen als Secretaris van De Shuttle. Vanaf dat moment heb ik alle 
mailings gecreëerd en ben ik binnen de vereniging in korte tijd een vast contactpersoon geworden. Ik 
neem deel aan bestuursvergaderingen, ik beslis mee over belangrijke onderwerpen en breng nieuwe 
creatieve ideeën in. Zo ook het idee om de lay-out van onze website helemaal te vernieuwen. In de 
zomerstop wordt de huidige website tijdelijk offline gehaald. De vernieuwde website moet ervoor 
zorgen dat het voor iedereen overzichtelijker en gebruiksvriendelijker wordt. Binnenkort ontvangt 
iedereen hier een mail over. 
 
De ledenmutaties van dit seizoen: 

- We zijn dit seizoen begonnen met 123 leden. 
- Er zijn 26 leden die zich hebben aangemeld 
- Er zijn 14 leden die zich hebben afgemeld 
- Totaal aantal leden op dit moment: 149 



- Volgend seizoen starten we met 135 leden 
 
 
Activiteiten 
We hebben dit seizoen veel activiteiten georganiseerd en uitgevoerd. Denk aan: 

 De Open Avond op 20 september, wat weer een groot succes was!  

 Sinter Kerstspel 

 Speculaaspoppenactie 

 Bingo 

 Vrienden- en familieavond 

 Clubkampioenschappen 

 Senioren mixtoernooi 

 KiKa sponsorloop, deze wordt georganiseerd op zondag 7 mei 
 

 
Verslag Wedstrijdsecretaris 
 
Samenvatting resultaten competitie 
Afgelopen seizoen hebben we met 12 teams mee gedaan aan de competitie, bestaande uit                  
5 Jeugdteams en 7 Seniorenteams.  
 
Bij de Jeugdteams zijn dit seizoen geen teams die een nummer één plek hebben weten te 
bemachtigen, maar hebben voor iedere punt hun uiterste best gedaan en volgend seizoen zijn er weer 
nieuwe kansen! 
 
Bij de Seniorenteams zijn Team 2, bestaande uit Jeroen, Jeremy, Wim, Rieneke en Cindy, en het 
Herenteam, bestaande uit Xander, Sander, Stephan, Mischa en Rob, kampioen geworden in de 
competitiepoule. Hierdoor hebben beide teams zich geplaatst voor de Regionale Kampioenschappen 
die op 18 februari werden gespeeld.  
Team 2 heeft zijn tegenstander, Uvo-Spirit, in de kwartfinale weten te verslaan, maar helaas was       ’t 
Vennewater te sterk in de halve finale. Door kampioen te worden in de poule promoveert Team 2 
volgend seizoen naar de eerste klasse. Team 2 heeft er voor gekozen om geen beker in ontvangst te 
nemen, maar krijgen een groot applaus voor deze mooie prestatie. 
Het Herenteam trof tegenstander IJmond, ze zijn er helaas niet in geslaagd de winst naar zich toe te 
trekken.  
Ondanks dat er geen winst is behaald bij de Regionale Kampioenschappen, zijn ze wel nummer één 
geworden in de poule en daarom worden alle spelers uit het herenteam naar voren geroepen voor de 
officiële huldiging! 
 
Teamindeling volgend seizoen 
Dit seizoen heeft de teamcommissie, bestaande uit Eugene, Jeroen en Jason, de teams 
samengesteld.  
 
Jeugd 
Bij de jeugd zijn volgend seizoen zeven competitieteams, twee meer dan dit seizoen. 
 
Team J1 U19 bestaat uit Robin, Barry, Jasper, Iris en Lysa en speelt in Klasse 1 Veren 
Team J2 U19 bestaat uit Maurijn, Mike, Melanie en Michelle en speelt in Klasse 2 Plastic 
Team J3 U15 bestaat uit Simon, Jens, Paisley, Lisanne en Isa en speelt in Klasse 2 Plastic 
Team J4 U15 bestaat uit Frank, Niek, Erin en Dian en speelt in Klasse 2 Plastic 
Team J5 U15 bestaat uit Junio, Joep, Cloe en Lynn en speelt in Klasse 2 Plastic 
Team J6 U13 bestaat uit Eline, Cincillia, Ninthe, Suzanne en Daisy en speelt in Gemengd Plastic 
Team J7 U19 bestaat uit Luna, Gianella, Emma, Alisa, Helisa en Elke en speelt in Meisjes Plastic 
 
Volgend seizoen gaan er een aantal zaken veranderen voor wat betreft de jeugdcompetitie. Er wordt 
een pilot gestart dat ervoor moet zorgen dat teams beter worden ingedeeld op speelsterkte en 
teamcompositie. De Badmintonbond heeft per leeftijdscategorie een aantal inschrijfmogelijkheden 
bepaald.  
Gemixte teams worden ingedeeld op basis van leeftijd, ervaring en resultaten van het voorgaande 
seizoen. De ervaring en resultaten worden gedefinieerd als klasse 1, klasse 2 of klasse 3. 



Jongens-, meisjes- en gemengde teams worden ingedeeld op basis van leeftijd en worden voor zo ver 
mogelijk met andere teams ingedeeld die ook bestaat dezelfde teamcompositie. 
 
Voorbeeld: Team J1 U19 bestaat uit minimaal 2 jongens en 2 meisjes en op basis van de resultaten 
van dit seizoen worden zij ingedeeld in Klasse 1 Veren shuttles. 
 
Nog een voorbeeld: Team J6 U13 bestaat uit vijf meisjes en op basis van de inschrijfmogelijkheden 
worden zij ingedeeld in Gemengd Plastic. In het volgende seizoen is er geen U13 Meisjespoule en 
daarom is er voor gekozen om dit team te plaatsen in U13 Gemengd. 
 
 
Senioren 
Bij de senioren zijn volgend seizoen acht competitieteams, één team meer dan dit seizoen. 
 
Team 1 bestaat uit Leon, Jeroen, Patricia en Ingrid en speelt in de Hoofdklasse 
Team 2 bestaat uit Wim, Jeroen, Rieneke, Cindy en Menna en speelt in de 1

e
 klasse 

Team 3 bestaat uit Eugene, Justin, Jason, Cynthia en Serra en speelt in de 3
e
 klasse 

Team 4 bestaat uit René, Abel, Danny, Anne, Lisa en Tirza en speelt in de 3
e
 klasse 

Team 5 bestaat uit Xander, Sander, Mischa, José, Leonie en Linda en speelt in de 4
e
 klasse 

Team 6 bestaat uit Ed, Serge, Sandra, Alie en Ans en speelt in de 4
e
 klasse 

Team 7 bestaat uit Paul, Fred, Frank, Martina, Karin en Jolanda en speelt in de 5
e
 klasse 

Team H1 bestaat uit José M E, Leon G, Christiaan, Rogier, Ronald, Bernard en Rick speelt in de 4
e
 

klasse 
 
Martine vraagt of de teamindeling vast staat of dat er nog wijzigingen mogelijk zijn? Antwoord: de 
teamindelingen staan in principe vast. Na de vergadering wordt hierover met Martine doorgesproken.  
 
Thuiswedstrijden competitie 
Volgend seizoen spelen de seniorenteams de thuiswedstrijden op zaterdagavond van 19:00 uur tot en 
met 23:00 uur. Dit vanwege het feit dat we in totaal 15 competitieteams hebben en daardoor 
gedwongen zijn om een oplossing te vinden. Op zondag langer huren is onzeker, omdat we dan 
afhankelijk zijn van de tennis. Op zaterdagavond weten we zeker dat we de hal kunnen huren. Tevens 
huren we dan 2/3

e
 hal voor de senioren en 2/3

e
 hal voor de jeugd. De thuiswedstrijden van de jeugd 

blijven staan op zondagmiddag van 12:45 uur tot en met 15:45 uur. Onze penningmeester zal hier 
straks een kostentechnisch verhaal over vertellen. 
 
Verslag Jeugdvoorzitter 
Afgelopen seizoen zijn er 14 jeugdleden lid geworden en zijn er tot nu toe 8 afmeldingen. 
Aangezien we toch weer meer jeugdleden naar onze vereniging toe willen trekken gaan we in juni 
meedoen aan de verenigingendag voor alle scholen van Wormerland. 
Mocht je willen helpen dan ben je van harte welkom. 
 
Afgelopen maanden hebben we weer een gezellig en sportief seizoen beleeft, maar ook vorig seizoen 
stond er nog iets op het programma. 
Terwijl iedereen al in de vakantiesfeer was werd er nog even flink getraind door onze J1. 
Dit team moest zich nogmaals bewijzen op de landelijke kampioenschappen in Zutphen. 
Met spelers, ouders en trainers hebben wij een ongelofelijk spannend maar super gezellig weekend 
genoten met als resultaat dat de J1 met de titel naar huis ging. 
Hierdoor werden zij ook nog eens ontvangen op het gemeentehuis en door de burgermeester in het 
zonnetje gezet. 
De talentjes hebben de smaak te pakken en doen nu, om nog beter te worden, mee aan de 
masterclass in Heiloo. Dit zijn 10 zware trainingen onder leiding van Peter van Balen, ook wel bekend 
als trainer van de senioren. 
We hebben niet alleen talentjes bij de competitiespelers maar ook bij onze recreanten. 
Drie jongens, Simon, Paisley en Jens zijn nog maar een seizoen lid maar mochten bij uitzondering 
ook al meedoen met de masterclass vanwege hun kwaliteiten. 
 
De nieuwe trainingsopzet werkt goed, de overlap van een kwartier waar we alle jeugdspelers tegelijk 
hebben is goed te combineren, hierdoor zorgen wij ervoor dat de senioren om 20:00 uur met hun 
speelavond kunnen beginnen en is tevens ook kostenbesparend. 



Wat ook nog even verteld mag worden is dat er een klein groepje enthousiaste jeugdspelers zo verzot 
zijn op het spelletje dat zij na hun training nog gezellig meedoen met onze recreanten. Erg leuk om te 
zien! 
 
Verder heeft de jeugdafdeling De Grote Clubactie en de Speculaaspoppenactie georganiseerd. De 
opbrengst van De Grote Clubactie heeft € 921, - opgebracht en de Speculaaspoppenactie € 321, -. 
Natuurlijk gaan wij de uitdaging volgend seizoen weer aan om nog meer inkomsten te creëren. 
 
Ook hebben wij weer een paar leuke activiteiten georganiseerd waaronder: 

 Ouder-kind toernooi 
 Dobbelsteentoernooi 
 Clubkampioenschappen 
 Halloween 

 
Dat laatste is door medewerking van een paar griezels genaamd, Serra, Jason en Lesley, Eugene, 
Roy, Justin en Cynthia een geslaagde avond geworden. Ook een aantal senioren waren bereid het 
spookhuis door te lopen maar die kwamen er toch wat witjes uit vandaan. 
 
Afgelopen seizoen heeft Rob zich beschikbaar gesteld om een deel van onze tweede groep op de 
vrijdagen training te geven. Ontzettend bedankt Rob voor je enthousiasme. 
 
En dan komen we natuurlijk bij het bedanken van twee kanjers, zonder dit lieve echtpaar zou de 
training een stuk chaotischer verlopen, daarom zijn Jeroen en ik nog steeds ontzettend blij dat ze ons 
geheel vrijblijvend helpen met de trainingen. Ook als we er niet zijn dan kunnen wij met een gerust 
hart de training aan hun overlaten. 
 
Het seizoen is weer omgevlogen en wij hebben er weer van genoten om iedereen te laten zien en te 
leren hoe leuk badminton kan zijn. Ook volgend seizoen proberen wij weer nieuwe oefeningen te 
bedenken om het zo verrassend mogelijk te maken. 
 
 
Verslag Recreantenvertegenwoordiger 
Vorig jaar september zijn we weer begonnen aan een nieuw seizoen. Wederom waren er weer een 
aantal nieuwe leden. Onder leiding van Fritz hebben de beginnende en gevorderde recreanten weer 
heel veel geleerd. Inmiddels is het  niveau behoorlijk omhoog geschoten.  De groep is enthousiast en 
heel leergierig. 
Wel waren we van mening dat het anders moest met de training. De beginners kwamen wat in de 
knoop met de wat af en toe moeilijke opdrachten van Fritz en anderen wilden wat meer uitdaging. 
Vandaar dat in februari is besloten om de groep op te splitsen in een beginnende groep en een 
gevorderde groep. Bij de gevorderde groep hebben team 4 en 5 zich ook aangesloten.  Iedereen  
heeft hier voordeel van, de beginners meer aandacht en de gevorderden wat meer uitdaging. 
Volgend seizoen gaan we hiermee verder en misschien moeten we het nog hier en daar wat 
aanpassen, maar dat volgt in de loop van het volgend seizoen.  
 
De clubkampioenschappen waren succesvol. Heel wat aanmeldingen voor de dames dubbel en de 
mix. Dit leverde spannende partijen op met als hoogtepunt de finale mix tussen Werner en Frida met 
Christiaan en Karin. Dit was een bloedstollende 3-setter.  Helaas bij de dames enkel waren maar twee 
dames die zich hadden aangemeld Agita en ikzelf. Alle lof en eer gaat naar Agita. Heel stoer  dat zij 
zich had opgegeven. Wie weet volgend jaar meer dames voor de enkel. Clara en Frida zijn de 
winnaars bij het damesdubbel. 
 
Een aantal recreanten gaat competitie spelen, maar zij blijven wel op dinsdagavond trainen bij Fritz. 
De groep blijft dus min of meer bij elkaar. Gelukkig.  
 
We gaan nu nog een maandje door en hopelijk is iedereen weer volgend seizoen van de partij. We 
hebben namelijk een hele leuke gezellige groep.  
 
Verslag Penningmeester 
De Verlies en winstrekening 
We zijn dit jaar positief geëindigd. Wat mooi uitkomt in verband met ons Jubileumfeest! 



 Het afgelopen jaar was negatief begroot (€468), maar we hebben dat positief weten af te sluiten met 
€1462. 
 
Hoe is dat zo gekomen, want er waren ook budget overschrijdingen: 
Werkelijke uitgaven: 

- Hal: € 1100 hoger. We hadden vorig jaar besloten de jeugd een kwartier extra speeltijd te 
geven vanwege overlappende trainingen. Dit was niet volledig in het budget opgenomen. 

- Bondskosten: Vielen € 500 lager uit dan begroot. Vervelende nu is dat de rekening nog moet 
komen, maar dat is een vooruitbetaling voor volgend seizoen. De penningmeester had vorig 
jaar al een vooruitziende blik dat dit flink kon gaan toenemen. 

Dan waar we het hebben verdiend: de inkomsten. 
- Contributie: meer inkomsten door toename leden. Zijn ook leden geweest die alleen in 

afgelopen seizoen lid zijn geweest.  
- Grote Club Aktie: hoger dan verwacht. Het is m.n. de jeugd die hier voor loopt. 1 lid heeft ook 

superlot gekocht van € 150. 
- Seizoensactie van Ingrid en Jeroen “speculaaspoppen” was ook weer een succes. 
- Sponsorgeld: het meeste geld werd met sponsoren binnengehaald. Waar het 2 jaar geleden € 

50 was en vorig jaar € 900, nu € 1695! Dit zal lastig te evenaren zijn, omdat sommige 
opbrengsten eenmalig zijn. We hadden 4 shirt sponsors. 

- Restaurant het Oosten (via Ed van Rooijen) 
- Sjoerd Conijn Services en Deurman Onderhoud en Service 2x, beide via Jason 

Clubleden die sponsorden: 
- Huisartspraktijk van Schie van Frank 
- Watersportverening Wormer van Ed 

Cargill via Frida 
Sportwinkel Sport & Vrije tijd via Serge 
Van Dijk Optiek via Martin 
En dan een hele lijst via Jeroen onze voorzitter: 

- Gerrit Blaauw fonds 
- Bennis Uitvaartzorg 
- Jolanda’s Verkleedkisten 
- Verantwoordbewegen 
- Reisburo Apollo 
- En Floris Keukens 

 
Dit allemaal met een positief resultaat. 
 
Cynthia vraagt waarom de VOMAR is opgenomen bij de inkomsten. Antwoord: leden kunnen de 
vereniging sponsoren als ze bij de VOMAR boodschappen doen. Er volgt nog een bericht waarin dit 
toegelicht wordt. 
 
 
Kascommissie 

De kascommissie heeft geen uitspraak gedaan over de contributie. Ik zou de punt iets eerder zetten: 
Serge geeft mede namens Leonie aan dat de administratie er solide en professionele uitziet. Zij 
hebben vertrouwen in de nieuwe opzet. 
 
 
Bepalen contributie 
We stimuleren graag meer doorstroming van de recreant naar competitiespeler. Maar met het 
contributiemodel zoals dat tot nu toe was komen we niet goed uit met de extra kosten. 
In het bestuur zijn aan het kijken hoe we het transparanter kunnen maken. Door de groei van de 
teams zien we toename in de kosten: zaalhuur en bondsafdracht. Uiteraard zijn wij een vereniging, 
maar betekent dit dat iedereen hier evenveel aan zou moeten meebetalen? Of gaan we naar een 
transparant cafetaria model waarbij we veel dingen met zijn allen delen: zaalhuur (excl. Competitie), 
training, shuttles (met eerlijke verdeling plastic/veren) en overige kosten bij elkaar nemen en delen 
door aantal leden. En de competitiekosten worden doorberekend aan spelers. Evenals de 
verenkosten. Dit moeten we nog verder uitwerken, maar is iets waar we aan denken. 
 



Rick vraagt of er dan sprake is van een basisbedrag met daar bovenop additionele kosten voor 
competitie, bondsbijdrage en zaalhuur. Antwoord: dat is juist. 
 
Voorstel verhoging contributie. 
De huidige verhoging loopt hier al iets op vooruitloopt en is daar ook mee in lijn. Wat betekent dit: 

- Alle jeugd krijgt een verhoging van € 10 
- De jeugd met veren een extra verhoging van € 7,50 
- De recreanten krijgen een kleine 2% verhoging van € 3 
- Alle Competitiespelers: € 7,50 
- Veren competitiespelers nog € 7,50 daar bovenop. 

 
Dit resulteert in de volgende contributiebedragen: 
Jeugd recreant € 113,= 
Competitie jeugd €123,50 
Competitie jeugd (veren) €140,= 
Senioren recreant € 171,= 
Competitie senioren (nylon) € 209,50 
Competitie senioren (veren) € 233,= 
 
Tevens komt er een nieuwe contributiegroep bij. Er zijn leden die geen competitiespelen met veren, 
maar wel graag op de speelavonden met verenshuttles spelen. Zij zullen dezelfde veren toeslag 
betalen als de competitiespelers: €23,50. Dit zal dus voor de recreant veren zijn: €194,50 
 
Cindy vraagt hoe het bedrag van € 23,50 is opgebouwd. Antwoord: de huidige bijdrage is € 16,00 en 
daar komt dan € 7,50 bij. 
 
Inschrijfgeld blijft € 15,- 

 
Stemming over het contributievoorstel: 
 
Alle aanwezige leden gaan akkoord. De voorstellen tot contributieverhoging zijn aangenomen. 
 
Bedanken vrijwilligers 
De leden van de commissies worden allen weer bedankt voor hun inzet voor de vereniging. Onder 
applaus krijgen zij een aardigheidje uitgereikt. 
 
Samenstelling bestuur 
Tijdens de vergadering dienen zich geen andere kandidaten aan voor de vacante functie van 
secretaris. Jason wordt gekozen tot Secretaris. De overige bestuursleden zijn niet aftredend. 
 
Het bestuur: 
Jeroen Bleekendaal - Voorzitter 
Wim Villano  - Penningmeester 
Jason Harwijne  - Secretaris en wedstrijdsecretaris 
Cindy Huijgen  - Jeugdvoorzitter 
Jolanda Paap  - Recreantenvertegenwoordiger 
Rieneke ten Berge - Algemeen bestuurslid 

 
 

Verkiezing teamcommissie 
 
Jason, Eugene en Jeroen gaan nog een jaar door. 
 
Rondvraag 
 
Christiaan nodigt naast de recreanten ook de competitiespelers uit om te komen badmintonnen in de 
zomermaanden. De kosten voor de baanhuur in de sporthal worden gedeeld. Het bestuur zal dit 
initiatief onder de aandacht brengen van de leden. 
 



Oproep José namens de activiteitencommissie: op zondag 7 mei wandelen. De wandeling wordt 
gehouden als sponsoractie voor KIKA en De Shuttle (jubileumviering). Voor alle leden die wat voor de 
vereniging willen betekenen, nodig vrienden en kennissen uit! 

 
Sluiting 
Jeroen sluit om 22:15 uur de vergadering en bedankt een ieder voor hun komst.  
 
 
 


