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HET BESTUUR 
 

     
Remco van Beek Erwin van de 

Beek 
Hans Lewis Leon van de 

Kevie 
Linda Beekman 

 
Voorzitter Jeugdvoorzitter Penningmeester Secretaris Competitieleider 

sr. 

CONTACTPERSONEN 
 
Voorzitter:   
Remco van Beek 
 
voorzitter@zeewally.nl 
 

Penningmeester: 
Hans Lewis 
Tel: 036 – 522 18 97 
penningmeester@zeewally.nl 

Secretaris: 
Leon van der Kevie 

 
 
secretaris@zeewally.nl 

Competitieleider Junioren: 
Josette Zaalberg 
 
 
jeugdcommissie@zeewally.nl 
 
 

Competitieleider Senioren: 
Linda Beekman 

 
 
competitie@zeewally.nl 
 

Ledenadministratie: 
Wim Harenberg 

 
 
ledenadministratie@zeewally.nl 
 

Trainers:  
Max Sibbald &  
Rien van Campen (beginnende senioren) 
Manon Sibbald ( manon@manonsibbald.nl ) 
Kasper Hijne ( kasper.hijne@hotmail.com ) 
 

Redactie Shuttle Express: 
Erik van Gemert 
 
 
shuttle@zeewally.nl 
 

Voorzitter jeugdcommissie: 
Erwin van de Beek 
 
jeugdcommissie@zeewally.nl 
 

Redactie website: 
Ronald Mol 
 
postmaster@zeewally.nl  
 

Sponsorcommissie 
Erwin van de Beek 
Hans Lewis 

Activiteitencommissie: 
Erik van Gemert, Mariska Kooi, 
Daniël de Lijster, Denise Hornsveld 
Rianne Doorn en Nick Hidding 
activiteitencommissie@zeewally.nl  
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 
 

Datum:  Dinsdag 24 maart 2015 
Locatie:  Het Baken 
Aanvang:  Inloop 19.45 begin 20.00 tot ca. 21.30 
 

NB: Er kan tijdens de ALV niet worden gebadmintond. 
 (daarna uiteraard wel!) 
 

1. Opening 
2. Vaststellen notulen ALV 25 maart 2014    ter vaststelling 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Verslag van de bestuurscommissies    ter vaststelling 

5.1 Bestuur     (Remco van Beek) 
5.2 Jeugdcommissie     (Erwin van de Beek) 
5.3 Technische commissie senioren (Linda Beekman) 
5.4 Ledenaantal     (Wim Harenberg) 
5.5 Sponsorcommissie   (Erwin van de Beek) 
5.6 Shuttle Express en website  (Erik van Gemert) 
5.7 Activiteitencommissie   (Nick Hidding) 
De verslagen zijn als genummerde bijlagen in deze shuttle opgenomen. 

 
6. Financiën      (Hans Lewis) ter vaststelling 

Financieel verslag over 2014 
Verslag van de kascommissie 
Begroting 2015 
Uitleg over de 4 verschillende voorstellen. 
Stemming over vaststellen begroting  
Benoeming nieuwe kascommissie 
 

     7. Aftreden secretaris Leon van der Kevie (niet herkiesbaar) 
         Aftreden voorzitter Remco van Beek (niet herkiesbaar) 
 
         Tot op heden hebben zich nog geen kandidaten gemeld 
 
     8. Rondvraag 
     9. Sluiting 
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NOTULEN ALV 2014 
 
Notulen Algemene Leden Vergadering (ALV) op 25 maart 2014 
 
Aanwezig: 23 enthousiaste leden 
Bestuur: voorzitter Remco van Beek, penningmeester Piet Roskam en secretaris Leon van der 
Kevie 
Plaats: sportcafé Herman Wery 

1. Opening 

Opening door Remco van Beek om 20.15 uur. 

Notulen ALV 26 maart 2013 

Notulen worden goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. 

 

2. Ingekomen stukken 

Voorstel voor nieuwe vloer zaal Zeewolderhoek. We hebben tot 3 mei de tijd om te 

reageren. De eerste reacties zijn dat de kleurstelling niet optimaal is. 

3. Mededelingen 

Remco vraagt leden om vrijwilliger te blijven. Tevens zijn we op zoek naar mensen voor de 

sponsorcommissie. 

We hebben een succesvolle ‘Pitt-stop’  achter de rug. Deze willen we graag een vervolg 

geven. 

4. Verslag van de bestuurscommissies 

5.1 Jeugdcommissie 

Succesvol jaar. Zaterdagochtend van 2 naar 3 groepen met gemiddeld 16 kinderen.  

Twee enthousiaste trainers.  Op dinsdag goede trainers Manon en Max Sibbalt. 

Samenstellen van competitie teams was erg lastig. Het is uiteindelijk gelukt om 5 teams 

samen te stellen. Teams deden het goed; alle in top 3 geëindigd. Zelfs 1 kampioen. 

Voorstelling ‘positief coachen’  bezocht 

Clinic gehad van 2 Nationale toppers 

Succesvol Mini maxi toernooi 

Nieuwe tenues 

Emmy is gestopt. wordt vervangen door Joset Zaalberg 

Voor komend seizoen 4 teams in de competitie. 

Erwin van de Beek en Ronald Stokkentreef zijn bezig met een cursus tot trainer SL2, zij 

zullen in de toekomst mogelijk ook trainingen geven aan de jeugd. Hierover zijn nog geen 

afspraken gemaakt. 

 

5. 5.2 Technische commissie senioren 

Linda vertelt over de 3 teams. We hebben veelvuldig gebruik moeten maken van invallers. 

Het is toch iedere keer weer gelukt om een volledig team op te stellen. Alle drie de teams 

hebben zich kunnen handhaven in de 3e klasse.  

Komend jaar zullen er ook 2 teams spelen in de competitie 3e klasse en 1 in de 4e klasse, 

doordat er diverse jeugdleden doorstromen naar de senioren. 
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Er ontstaat een discussie waar de jeugd zich kan/ moet omkleden. Daarover wordt verder 

nagedacht.  

Linda heeft het goed gedaan; goed contact gehad met de Badminton Bond Tony Kerkhof. 

 

 

5.3 Ledenaantal 

Wim Harenberg stelt zich voor. Hij is geen lid, maar verzorgt voor ons de ledenadministratie 

en de incasso’s. 

Hoe houdt je de vereniging gezond ? Ledenaantal stabiel houden. 

 

De incasso’s is administratief gewijzigd. Er is hiervoor een nieuw programma aangeschaft.  

De eerste incasso’s hebben ondertussen succesvol plaats gevonden.  

 

5.4 Sponsorcommissie 

Een lastige taak, zeker gezien de sponsor het leuk vindt als je langs komt (tijdens werktijd). 

Dit is voor Erwin lastig met een baan. Hij doet nogmaals de oproep voor extra handen. 

We hebben sponsoren in : 

- geld (oa Telstar) 

- natura (o.a. drukwerkservice de Lijster) 

Mini Maxi toernooi is gewijzigd in Aquadrain Mini Maxi door de sponsor. 

 

Deelname aan “Centrum en Ondernemersdag” levert €175 aan inkomsten op van de 

winkeliers vereniging. 

Copy& Kez moet zijn “Druk en Print” 

 

5.5 Shuttle Express en Website 

Erik is helaas ziek en kan eea niet toelichten. 

Remco vertelt dat Erik het goed doet en blijft vragen om kopij. 

Nieuwe vormgeving (voorkant) 

5.6 Activiteitencommissie 

 

Diverse toernooien georganiseerd. Veelal positieve reacties. 

Daniël vertelt welke toernooien er zijn georganiseerd.  

 

Er zijn plannen om een Open toernooi te gaan organiseren, waarbij we leden van andere 

verenigingen uitnodigen.  
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6. Verslag bij balans, resultaten 2013 en begroting 2014 

 

Dit jaar overgang gedaan naar IBAN. Dit was een enorme klus, waarbij Wim en Piet 

worden gecomplimenteerd ! 

De opbrengsten zijn iets gunstiger dan begroot. De vereniging staat er gezond voor. 

De toekomst ziet er iets minder goed uit. Dit komt door: 

- vervallen van subsidiegelden door de Gemeente** 

- hogere Bondsbijdrage door de badminton bond (per 1-1-2014) door met name de 

verhoging van de competitie-spelers 

- dalende tendens van seniorenleden 

 

** De subsidies worden alleen verstrekt aan verenigingen die een eigen vermogen hebben 

van minder dan € 5000. Wij zitten daar ruim boven en het bestuur heeft er voor gekozen 

om de komende jaren ons eigen vermogen van rond de € 10.000 te behouden. De 

aanwezige leden stemmen hiermee in voor komend seizoen.  

We stellen een contributieverhoging voor, hierdoor hebben we een sluitende begroting voor 

2014. 

- contributieverhoging per 1sept. 2014 *** 

- verhoging van bondsbijdrage van 15 naar 30 euro voor de competitiespelers 

 

*** Jeugd: 2 euro per kwartaal verhoging ( recreatief wordt €28, competitie wordt €31,00 

Senioren recreanten: 3 euro per kwartaal meer (wordt €42) 

Senioren competitie: 4 euro per kwartaal meer (wordt €53) 

 

 

Renate Wedekind vraagt zich af welke ‘doelgroep’ het meeste kost en er naar verhouding. 

Piet legt uit dat de recreanten relatief iets meer betalen. Nivellering ja of nee ? 

Indien we dit concreet willen hebben, dan heb je 4 verschillende begrotingen nodig. Het is 

een interessante discussie, maar niemand heeft het gevoel dat dit oneerlijke verschillen zijn 

(we zijn een vereniging, dragen samen de lasten) en besluiten om dit niet verder uit te 

werken. 

 

Erik vraagt zich af of er zicht is op de reden van de afname van de seniorenleden. 

Hij geeft aan dat het speerpunt moet zijn om meer leden te werven ipv een 

contributieverhoging.  Er worden meerdere ideeën geopperd:  

- nieuw lid aanbrengen = incenten 

- meer adverteren en stukjes plaatsen in Blik op Zeewolde en Zeewolde Actueel 

 

Erwin oppert: imago-probleem van de dinsdag ?  Kliekjes, dinsdag hoger niveau 

Donderdag is gezelliger, meer wisselingen en een gevulde zaal. 

 

Piet geeft aan dat we een goedkope vereniging zijn  in Zeewolde en een goedkope 

vereniging t.o.v. badmintonverenigingen in de buurt. 



shuttle        express 
 

 
 

  

 
 

7 

Stemming contributieverhoging per 1-9-2014 

0 stemmen tegen: hiermee aangenomen. 

 

Op 10 maar is de kas gecontroleerd door Ton Helmich en Volker Halsig. Er zijn geen 

verschillen geconstateerd. Er wordt decharge verleend aan het bestuur. De vereniging gaat 

hiermee akkoord. 

Michel van Buul vervangt Volkert  en zal samen met Ton Helmich de kascommissie van 

volgend jaar doen. 

 

6. Bestuurswisseling 

Piet geeft aan zich niet herkiesbaar te stellen. Remco bedankt hem hartelijk voor alles wat 

hij voor de vereniging heeft gedaan! Hij wordt bedankt met een cadeaubon, bos bloemen 

en hartelijk applaus van alle leden!!! 

 

Hans Lewis wordt door alle aanwezige leden gekozen om de rol van penningmeester op 

zich te nemen. 

 

7. Rondvraag 

-Renate geeft aan dat de ruimte waarin we de ALV houden erg rumoerig is. Is het mogelijk 

om het anders te doen ? Bestuur zal dit ook voor volgend jaar meenemen. 

- Lars vraagt over schoonmaken zaal. De zaal is regelmatig vies. Dit veroorzaakt blessures.  

Bestuur zal hierover brief sturen naar Gemeente 

- >>> geeft aan dat clubkampioenschappen en spelen voor recreanten niet goed 

gecommuniceerd is. Spelers konden onverrichterzake naar huis. 

Bestuur geeft aan dat dit inderdaad beter gecommuniceerd had moeten worden. Een 

leerpunt voor volgend jaar. 

- geen coolpack aanwezig in sportzaal het Baken. Brief gemeente. 

- Linda vraagt wat we kunnen doen met gevonden voorwerpen:  naar de Basisz 

- hoe is geregeld dat er in Zeewolderhoek en Baken Ehbo-ers dan wel BHV-ers aanwezig 

zijn? Bestuur zoekt dit uit. 

- Erwin vraagt zich af of het mogelijk is om de netten op een andere manier op te hangen 

(ijzerdraad ipv touw). Erwin neemt dit op zich. 

- Opmerking Rianne. Het is fijn als we samen de netten vooraf aan competitie op zondag 

opzetten. Wellicht een idee dat de teams hier om de beurt zorg voor dragen. 

- Erwin bedankt bestuur voor het regelen van de ALV. 

8. Sluiting 

Remco sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 

 
 



shuttle        express 
 

 
 

  

 
 

8 

JAARVERSLAG BESTUUR 
 
Beste leden, 
 
Weer een jaar voorbij en ook dit weer altijd een puzzel om de stukken op tijd af te hebben voor de 
ALV. Nog niet alles is compleet waardoor dit jaarverslag een stuk korter zal zijn.  
 
De jeugd laat een forse groei zien en is halverwege gestabiliseerd. Meer kinderen zouden we ook 
niet aan kunnen, de groepen zijn vol. Lees het verslag van de jeugdcommissie daar wordt zoveel 
mogelijk uit de informatie gegeven. 
 
Stijging van het aantal leden houd een beetje over. Ondanks de activiteiten op het kerkplein en de 
actie met Formido is het effect ervan niet te merken. 
 
De sponsorcommissie heeft door gebrek aan tijd weinig kunnen ondernemen. Dat is ze ook niet 
kwalijk te nemen. Aan een nieuwe vorm wordt gewerkt. Dit is terug te lezen in deze ALV editie. 
 
Afgelopen jaar heeft Hans de rol van penningmeester op zich genomen en zoals Hans dit kan ook 
hier weer 100% inzet getoond. Ondanks zijn beperkte kennis van boekhouden zorgt hij er voor dat 
het budget voor volgend jaar klaar staat. Zoals het er nu naar uitziet zal onze eigen vermogen er 
op achter uitgaan en zijn we genoodzaakt acties te ondernemen om toekomstige negatieven 
effecten op te vangen. Hans zal voor en tijdens de ALV het een en ander uitleggen. 
 
Herkiesbaar; 
Zowel de secretaris als de voorzitter hebben hun functie ter beschikking gesteld en hebben 
aangegeven niet nog voor een termijn gekozen te kunnen worden. 
 
We zijn dan ook dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden.  
 
Vrijwilligers; 
De vereniging wordt gedragen door vrijwilligers en heeft deze meer dan ooit nodig. dit is zeer zeker 
voor de komende jaren een aandachtspunt en zal daarmee ook een speerpunt worden/blijven.  
 
Met sportieve groet, Remco van Beek 
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JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 
 
Algemene ontwikkeling jeugd 
Na een jaar van forse groei in de jeugdafdelingen, kunnen we dit jaar spreken van een stabiel jaar, 
waarin de aantallen jeugdleden redelijk stabiel zijn gebleven. Voor de zaterdag training is dat een 
prima ontwikkeling, aangezien deze groepen niet heel veel voller kunnen, zonder kinderen 
noodzakelijk aan de kant te moeten laten wachten. Een prima afstemming dus! 
Basis in ons beleid blijft “plezier”; als onze kinderen in de jeugdafdeling gewoonweg plezier 
hebben in het spel, dan komen ze graag spelen, zijn ze enthousiast over hun sport naar anderen 
en dragen ze bij in een positieve sfeer in de club. Deze basis blijft onverminderd van kracht en blijft 
nog steeds zijn vruchten afwerpen. 
Kortom: Dank aan allen voor deze geweldige prestatie; wat hebben we er allemaal veel plezier 
van! 
 
Jeugd Zeewally op de zaterdagmorgen 
Vooral op de zaterdag kent de jeugdontwikkeling een grote vlucht; vorig jaar zijn we naar 3 
groepen gegaan van anderhalf uur; 1 groep om 9 uur, 1 groep om half 11 en 1 groep om 12 uur. 
Op die manier kunnen de trainers meer aandacht schenken aan de jeugd en kunnen meer 
kinderen tegelijk sporten, zonder aan de kant te hoeven staan.  
Inmiddels zijn deze 3 groepen steevast best redelijk bezet, en groeit de eerste groep nog steeds 
gestaag door; zodra kinderen in de eerste groep de basisvaardigheden onder de knie hebben, 
schuiven ze door naar de 2e groep, waar ze verder trainen en wellicht stappen kunnen zetten naar 
competitiespel. De derde groep bestaat voornamelijk uit de wat oudere jeugdleden en 
competitiespelers. 
Op zaterdag wordt onze jeugd nog steeds getraind door vaste krachten Manon Sibbald en Kasper 
Hijne, waarbij Max Sibbald geregeld komt helpen, dan wel Manon vervangt als zij wedstrijden 
speelt. Hiernaast zijn ook Ronald Stokkentreef en Erwin van de Beek als SL2 trainer gecertificeerd 
en vallen zij waar nodig in of helpen mee onder leiding van Manon en Kasper. De sfeer blijft leuk, 
vriendelijk en vooral heel gezellig met een sportieve draai.  
Ook dit jaar is onze jeugd rond het Sinterklaasfeest verrast door een aantal Pieten, aangesloten bij 
“Pieten-on-tour”; ook dit jaar speelden zij uiteraard een gezellig potje mee! Daarnaast zijn 
verschillende jeugdspelers gaan kijken bij een van de wedstrijden die Manon mocht spelen om 
onze trainer aan te moedigen. 
 
Jeugd Zeewally competitie 
Op de dinsdagavonden komen vanaf half 7 de oudere jeugdspelers en competitiespelers in actie 
onder bezielende leiding van Max en Manon Sibbald. Ook op deze avonden geldt dat het aantal 
spelers daarbij redelijk stabiel is gebleven, en dat tevens de trainingscapaciteit is vergroot. 
Qua resultaten in de competitie mogen we als club niet klagen. Om te beginnen is Zeewally deze 
competitie gestart met 4 teams in plaats van 5 vorig jaar; dit als gevolg van het feit dat een aantal 
jeugdspelers aan het begin van het seizoen doorstroomden naar de senioren competitie.  De 
teamresultaten logen er niet om; 2 vierde en 2 tweede plaatsen!  Van team J3 werd het 
kampioenschap zelfs in de laatste wedstrijd beslist! Voor het komende seizoen zijn er weer een 
groot aantal aanmeldingen binnen en hopen we wederom een U11 team te kunnen opzetten; met 
een beetje geluk kunnen we weer aan de regiocompetitie deelnemen met 5 junioren teams! 
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Team J1 

 

 
 
TeamJ2
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Team J3 

 
Team J4 

 

 
 
Jeugdcommissie 
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Onze jeugdcommissie bestond ook dit jaar weer uit hetzelfde stabiele team als afgelopen jaren, 
waarbij Josette Zaalberg zich vooral heel druk gemaakt heeft over de jeugdcompetitie, Monique 
Stehouwer zich bezig hield met alles omtrent kleding en Ton Helmich en ikzelf( Erwin van de Beek) 
vooral waar nodig vliegende kiep speelden. Een prima team met als belangrijkste drijfveer; het 
welzijn en welbevinden van onze jeugd. Dank! 
Als nieuwe ontwikkeling is onze jeugdcommissie tevens bezig met het ontwikkelen van een 
speciale jeugdwebsite met allerhande informatie over badminton in het algemeen en onze 
vereniging in het bijzonder; nog under construction, maar binnenkort vast meer! Hiernaast worden 
steevast toernooitips en informatie gedeeld en krijgt ieder jeugdlid een digitale verjaardagskaart. 

 
Mini-Maxi toernooi 

Ook afgelopen jaar (en ook weer dit jaar) konden we genieten van een uitstekend georganiseerd 
Aquadrain Mini-Maxi toernooi, waarop ook weer dit jaar bijna 30 teams af waren gekomen. Een 
leuk toernooi voor een ieder die kennis wil maken met onze badmintonvereniging en de 
badmintonsport.  
 
Vooruitblik 
De huidige ontwikkeling is goed te noemen en wordt ook als zeer positief ervaren. Ook ouders 
geven geregeld aan dat zij een positieve sfeer ervaren en dat zij door enthousiasme aangestoken 
worden! Dat biedt wellicht extra mogelijkheden voor de toekomst; immers de jeugdcommissie 
bestaat ook alleen maar uit een aantal welwillende ouders. 
Voor de komende tijd willen we vooral doorgaan op de ingeslagen weg en blijven proberen onze 
jeugdafdeling te vergroten; het is en blijft de basis van onze vereniging, waaruit talenten zich 
moeten kunnen ontwikkelen en waar kinderen plezier hebben in een sport bij een betrokken en 
laagdrempelige vereniging.  
Voorlopig willen we ieder kind de mogelijkheid blijven geven om te kunnen spelen; iedereen moet 
kunnen meedoen, zonder wachtlijsten en elk kind moet de mogelijkheid hebben om met een 
competitie mee te doen; ongeacht niveau, ongeacht resultaat. Als we dat als startpunt nemen, 
komen de talenten vanzelf; het begint immers met plezier! 
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JAARVERSLAG SENIORENCOMPETITIE 
 
Door een aanzienlijk aantal jeugdspelers dat is doorgestroomd naar de senioren heeft Zeewally 
sinds een aantal jaren met 4 senioren teams kunnen deelnemen aan de competitie. Omdat 3 
teams uit het vorige seizoen hun niveau met goed gevolg hebben verdedigd komen team 1, 2 en 3 
uit in de 3e klasse.  Team 4 is als nieuw team ingedeeld in de 4e klasse.  
 
Ter voorbereiding op de competitie heb ik, als seniorencompetitieleider, overleg gehad met Max en 
de teams om de indeling zo goed mogelijk en naar ieders wens in te vullen. Net voordat de 
competitie startte gaf Renate Wedekind aan niet te kunnen spelen ivm een blessure. De oplossing 
voor het vervangen van een vaste dame in team 4 kwam van Kelly uit Wageningen. Zij speelt en 
traint bij Kantjils in Wageningen maar had geen team om competitie bij te spelen. Na heel wat 
gemail en gebel heen en weer van mij met Kantjils, de badmintonbond, Max en Henk als 
teamleider van team 4 is geregeld dat Kelly competitie speelt bij Zeewally. 
 

De teamopstelling en Pouleuitslag:   
Alle spelers die in eerste instantie zijn aangemeld als competitiespeler. In het blauw zijn de spelers 
die daadwerkelijk hebben gespeeld in dat team als vast speler. Onderling invallen is niet 
aangegeven in dit schema.  
 
Team 1:  

Rien van Campen, Nick Hidding, Wiard Hidding, Daniel de Lijster, Rianne Doorn 
(teamleider), Denise Hornveld en Mariska Kooi 
 

Poulestand van 3e klasse - afd.3 

  Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games Punten 

1 BADSO 1  76 12 11 0 1 76 - 20 157 - 58 4150 - 3189 

2 LOOSDRECHTSE 

BV 1  

59 12 9 1 2 59 - 37 130 - 89 4083 - 3762 

3 BAN 7  45 12 4 3 5 45 - 51 108 - 117 4007 - 4111 

4 SELBY 1  42 12 5 2 5 42 - 54 104 - 121 3919 - 4112 

5 T SLOT 1 41 12 3 2 7 41 - 55 91 - 121 3587 - 3882 

6 ZEEWALLY 1  39 12 3 0 9 39 - 57 92 - 125 3713 - 3957 

7 DRONTEN 2  34 12 2 2 8 34 - 62 83 - 134 3615 - 4061 
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Team 2 

Frans Hoolsema, Lars Wittebrood, Ronald Mol, Erik Meerbeek, Leon van der Kevie , 
Jennifer Doortmont, Judith Bremmers, Linda Beekman (teamleider) 
 

Poulestand van 3e klasse - afd.5 

  Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games Punten 

1 T PLUUMPJE 

2 

54 10 7 2 1 54 - 26 119 - 62 3398 - 2958 

2 HARDERWIJK 

3 

48 10 7 1 2 48 - 32 108 - 77 3445 - 3178 

3 WORMENSE 

SV 3  

41 10 4 1 5 41 - 39 92 - 91 3254 - 3137 

4 VALE OUWE 

1 

40 10 5 1 4 40 - 40 92 - 95 3258 - 3328 

5 BC 70 

VELUWE 5 

26 10 1 1 8 26 - 54 66 - 115 2981 - 3292 

6 ZEEWALLY 2  23* 10 3 0 7 31 - 49 72 - 109 2893 - 3336 

 
Team 3 

Emiel Helmich, Alexander Stank, Mirjam te Rietstap, Tosca Veerbeek (teamleider)   
 

Poulestand van 3e klasse - afd.7 

  Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games Punten 

1 HELIOS SB 

6 

71 14 10 2 2 71 - 41 149 - 108 4702 - 4415 

2 ZEEWALLY 

3 

63 14 6 5 3 63 - 49 143 - 114 4664 - 4370 

3 iRENE 3  63 14 5 3 6 63 - 49 141 - 118 4822 - 4503 

4 T GEIN 1 62 14 7 2 5 62 - 50 142 - 112 4645 - 4330 

5 RICOCHET 

2 

56 14 7 2 5 56 - 56 130 - 126 4623 - 4468 

6 DVS-

UTRECHT 

6 

56 14 4 4 6 56 - 56 129 - 126 4421 - 4519 

7 BADSO 2  55 14 4 7 3 55 - 57 124 - 130 4384 - 4478 

8 HERCULES 

6 

22 14 0 1 13 22 - 90 62 - 186 3692 - 4870 
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Team 4 

Jesse van de Beek, Remco van Beek, Michel van Buul, Max Sibbald, Ronald 
Stokkentreef, Frans Schrijn, Chloe Amelo, Renate de Lange-Wedekind, Cecile Sibbald, 
Kelly van Buiten, Henk van de Beek ( invaller en teamleider ) 
 

Poulestand van 4e klasse - afd.3 

  Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games Punten 

1 HARDERWIJK 4 95 14 14 0 0 95 - 17 197 - 45 4805 - 3220 

2 LEUSDER BC 3  84 14 11 1 2 84 - 28 176 - 71 4675 - 3641 

3 EEMNES 2  60 14 9 0 5 60 - 52 136 - 117 4394 - 4241 

4 ZEEWALLY 4  56 14 4 3 7 56 - 56 123 - 123 4240 - 4168 

5 BAN 9  50 14 4 3 7 50 - 62 111 - 134 4102 - 4214 

6 LOOSDRECHTSE 

BV 2  

38 14 2 5 7 38 - 74 87 - 156 3897 - 4537 

7 NIJKERK BC 3  33 14 1 3 10 33 - 79 78 - 170 3707 - 4772 

8 BADSO 3  32 14 2 3 9 32 - 80 76 - 168 3568 - 4595 

 
 

Evaluatie:  

Na afloop van de competitie heb ik aan alle teamleiders gevraagd om een korte evaluatie te geven 
op basis van de volgende punten:  
TEAMSAMENSTELLING:  
Goed    Voldoende    onvoldoende  
Uitleg: ( graag hier je opmerkingen over je teamspelers en hoe de samenwerking is verlopen. Was 
het niveau ( 3e of 4e klasse ) passend voor de teamspelers?  
POULE:  
Goed    Voldoende     onvoldoende 
Uitleg: ( graag hier je opmerkingen over je poule. Zijn er problemen geweest met andere 
verenigingen. Suggesties? )  
INVALLEN:  
Goed    Voldoende    onvoldoende 
Uitleg: ( graag hier je opmerkingen over het invallen door spelers. Tegen welke zaken liep jouw 
team aan met het invalbeleid )  
 
SAMENSTELLING: voor alle teams was dit voldoende of goed. Met de kanttekening dat er wel 
verschil in niveau was binnen een team. Voor individuele spelers was het niveau te hoog gegrepen 
of werden ze niet voldoende uitgedaagd.  
POULE: voor alle teams was dit goed. Op teamniveau waren het gelijkwaardige tegenstanders en 
heerste een goede sfeer.  
INVALLEN: 2 van de 4 teams geven hier een onvoldoende. Dit is het onderdeel waar verbetering 
zeker mogelijk is bijvoorbeeld bij: - doorschuiven van jeugd naar senioren en te weinig reserve 
spelers. 1 team heeft het geluk gehad dat er elke keer een invaller geregeld kon worden. Team 2  
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heeft 1 keer geen invaller kunnen regelen en is een keer incompleet opgekomen. Hier is een boete 
voor gegeven door de badmintonbond. 

Teamleiders: 
De teamleiders hebben er voor gezorgd dat ze een volledig team hadden samengesteld voor elke 
wedstrijd. In het digitale systeem van de badmintonbond moet uiterlijk 1 week van te voren de 
“voorlopige” teamopstelling ingevoerd te zijn. De teamleiders hebben dit goed geregeld en na 
afloop van de thuiswedstrijden de uitslagen ingevoerd. Er is 1 waarschuwing gegeven aan 
Zeewally na afloop van de laatste wedstrijd.  Dit zal geen verdere gevolgen hebben.  
 

Redactie:   
Het doorgeven van de wedstrijdverslagen aan de Zeewolde Actueel zijn niet altijd even soepel 
verlopen. Het is 5x gelukt een stukje in de krant te zetten.  
Advies voor volgend jaar: Wellicht is het handig dat degene die het artikel schrijft dit rechtstreeks 
doorstuurt naar Zeewolde Actueel. Dan kan de competitieleider het ook niet vergeten…  
 

Knipscheerbeker: 
De Knipscheerbeker zal worden uitgereikt aan de competitiespeler die het beste gepresteerd heeft 
in het competitieseizoen. Voor dit jaar is de winnaar:  Mirjam te Rietstap. De Knipscheerbeker zal 
worden uitgereikt op dinsdagavond 3 maart.  
 

Volgend seizoen: 

TEAM SAMENSTELLING: Er zijn voorlopig twee afmeldingen gekomen voor het aankomende 
seizoen. Mirjam te Rietstap en Chloe van Amelo hebben aangegeven volgend jaar bij een andere 
club te spelen waar meer uitdaging is. Zeewally wenst hen natuurlijk heel veel succes en zullen 
zeker hun prestaties volgen. Er wordt een inschrijfformulier naar alle competitie- en recreanten 
spelers gestuurd of ze willen deelnemen aan de competitie 2015-2016. In mei 2015 kan dan aan 
de badmintonbond worden doorgegeven met hoeveel teams Zeewally aan de seniorencompetitie 
zal deelnemen.  
 
INVALLEN: Omdat er dit jaar voornamelijk op (de dames van) team 1 en team 2 een beroep is 
gedaan om in te vallen in andere teams wat als extra druk is ervaren en om de doorstroom van de 
jeugd naar de senioren te bevorderen, stel ik voor om een zogenaamd “Invalbeleid” te maken in 
samenwerking met de jeugdcommissie, bestuur, trainer en seniorencompetitieleider.   
 
Linda Beekman 
Senioren competitieleider 
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JAARVERSLAG LEDENADMINISTRATIE 
 
Het ledenaantal bij de senioren heeft zich dit jaar gestabiliseerd en bij de jeugd is een lichte 
stijging te zien.  
 
In onderstaand overzicht ziet u het ledenverloop in 2014 van Zeewally.  
  

OVERZICHT LEDENAANTAL ZEEWALLY 
  

 JEUGD SENIOREN BIJZ LEDEN *)  TOTAAL 
1-1-2014 48 63 10 121 
1-3-2014  51 65 10 126 
1-6-2014  46 63 11 120 
1-9-2014  48 65 11 124 
1-12-2014 52 64 11 127 
31-12-2014 52 64 11 127 

 
 
 
 
 

 
Toelichting: 
Bijz leden: Ereleden, Donorleden en ‘contributievrije’ leden 
 
Tenslotte nog een overzicht van de afgelopen jaren v.w.b. jeugd en senioren  
 

 JEUGD SENIOREN TOTAAL 
1-1-2007 59 87 146 
1-1-2008 58 78 136 
1-1-2009 60 84 144 
1-1-2010 56 80 136 
1-1-2011 55 74 129 
1-1-2012 39 72 111 
1-1-2013 51 73 124  
1-1-2014 52 63 115 
1-1-2015 52 64 116 

 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Wim Harenberg 
Ledenadministratie/Incasso 

Opzeggingen Jeugd Senioren 

1-6-2014 8 9 
1-12-2014 4 6 
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JAARVERSLAG SPONSORCOMMISSIE 
 
Bezetting Sponsorcommissie: 
Uitdaging binnen de sponsorcommissie is nog steeds tijdgebrek voor het seriues 
bezoeken van de sponsoren; om deze reden is met hulp van Hans Lewis gezocht naar 
vervanging voor de huidige sponsorcommissie, welke gevonden is in de personen van 
Judith Bremmers en Rob van der Meer met hulp van Hans Lewis. We hopen op deze 
manier een meer professionele sponsorcommissie op te zetten, welke tijd en ruimte heeft 
op frequent in contact te zijn met onze sponsoren. 
 
In geld betalende sponsors: 
 

Wie Bijdrage 
BCZeewally 

2013/2014 
bijdrage sponsor 

2014/2015 
bijdrage sponsor* 

Broekhuis Opeldealer 
Zeewolde 

1/2 A4 advertentie € 140,00 € 142,50 

Meeuwsen Optiek 1/2 A4 advertentie € 142,50 € 142,50 
Kappenberg 
accountants 

1/2 A4 advertentie € 140,00 € 142,50 

    
Formido 1/2 A4 adv. kleur € 180,00 € 182,50 
Telstar Sport and 
Fashion 

1/1 A4 advertentie € 235,00 opgezegd 

Rabobank Meedoen fietstocht € 175,00 € 175,00 
Knipscheer – 
hoofdsponsor K.beker 

Naamsvermelding 
Publicaties etc 

€ 200,00 + kleine 
bekers 

€ 205,00 

Centrum winkeliers Demonstratie dag 
juni 

€ 175,00 nnb 

 
In natura betalende sponsors: 

Wie Bijdrage 
BCZeewally 

2013/2014 
bijdrage sponsor 

 2014/2015 
bijdrage sponsor 

Herman Sportcafe/ 
Balls 

1/2 A4 advertentie diversen Korting bij 
gelegenheid. 

Druk met Print 1/2 A4 advertentie 
Kleur buitenzijde 

Helft van meerkosten 
clubblad 

Helft van meerkosten 
clubblad 

Rabobank  Korting op 
betaalpakket ca  
€ 200,00 

Korting op 
betaalpakket ca  
€ 200,00 

BeeSports Shirtsponsoring 
logo sportkleding 

Ca € 10,00 per 
kledingstuk 

Ca € 10,00 per 
kledingstuk 

Multi Office  Multi Office aanschaf kantoorartikelen via 
Multi Office; 10% van de gerealiseerde 
omzet 
terug naar Zeewally 

Formido  Formidollars   €  368,00 
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De advertentietarieven clubblad: 
Voor seizoen 2014/2015 bedragen: 

• 1/1 A4 formaat, buitenzijde kleur:   € 282.50 

• 1/1 A4 formaat: binnenzijde zwart wit  € 235.00 

• 1/2 A4 formaat binnenzijde zwartwit:  € 142.50 

• 1/2 A4 formaat buitenzijde kleur:   € 182.50 
 
Mini-Maxi 
Voor 2014 werd voor het eerste het gehele Mini-Maxi toernooi gesponsord door Aquadrain 
Rioolbeheer voor het bedrag van € 300,-, waardoor het gehele toernooi kostenneutraal 
opgezet kon worden. Ook voor dit jaar heeft Aquadrain haar sponsoring toegezegd, 
waarvoor onze dank! 
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JAARVERSLAG SHUTTLE EXPRESS 
 
Shuttle express 
 
Het was voor de Shuttle Express een prima jaar. Er kwam lekker veel kopij binnen, dank 
daarvoor, waardoor de edities goed gevuld waren. Ik heb geëxperimenteerd met een 
nieuw voorwoord, dat ging op zich prima behalve dat ik hem twee keer zelf ingevuld heb. 
Dat was eigenlijk niet de bedoeling maar omdat ik iets te melden had deed ik het maar. Ik 
meld dat hier maar nog eens. Zoals jullie waarschijnlijk weten speel ik al een tijd niet meer 
en inmiddels heb ik ook de hoop opgegeven om nog te kunnen gaan spelen. Ik ben nog 
een tijdje doorgegaan met vrijwilligersfuncties voor de club maar ik merk nu dat ik er de 
motivatie niet meer voor op kan brengen, mede omdat ik dus niet meer speel. Ik stop dus 
ook met het samenstellen van de Shuttle Express. Ik heb er alle vertrouwen in dat het in 
goede handen terecht komt en wens de volgende samensteller dan ook veel succes.  
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JAARVERSLAG ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 

Afgelopen jaar hebben we weer een aantal leuke toernooien georganiseerd, waar 
enthousiast en positief op wordt gereageerd.  Ook zijn we momenteel druk bezig met het 
organiseren van het Zeewally Open Toernooi, wat op zondag 17 mei plaatsvindt. Dit is ons 
laatste jaar als activiteitencommissie, we zijn op zoek naar kandidaten die het leuk vinden 
om deze taak van ons over te nemen. 
 
Mini Maxi 2014 
De editie van 2014 was, net als het jaar er voor, een groot succes. De inschrijving ging vlot 
en het maximum aantal deelnemende teams was al snel bereikt.  Door de sponsoring van 
Aquadrain ging het organiseren ook gemakkelijk. Alleen het vinden van prijzen voor de 
loterij in samenwerking met de sponsorcommissie ging niet helemaal vlekkeloos waardoor 
het op het laatste moment aan kwam. Maar uiteindelijk is het toernooi erg goed verlopen. 
 
Kersttoernooi 2014 
Het kerstoernooi had dit jaar meer deelnemers dan de afgelopen jaren. We hebben samen 
met het sportcafé het middenterrein van de zaal weer leuk versierd en voor wat te eten en 
drinken gezorgd. Veel mensen waren verkleed en iedereen was positief over de opzet van 
het toernooi. 
 
Overige toernooien 
Afgelopen jaar hebben we geen openingstoernooi georiganiseerd. Omdat er tussen de 
eerste training en de start van de competitie niet veel tijd zat, besloten om op een ander 
moment wat leuks te doen. 
 
We hebben een aantal ‘toss-avonden’ gehouden, een eenvoudig toernooitje om de 
competitiespelers en de recreanten wat meer te mixen. Dit is altijd een leuke afwisseling 
van de normale training.  
 
Zondag 17 mei organiseren we het eerste Zeewally Open Toernooi, een toernooi waar 
badmintonners van andere verenigingen ook aan mee kunnen doen. Er is ruimte voor 32 
teams van 2 personen. We zijn nog aan het kijken of het mogelijk is het toernooi te 
combineren met een bbq in het sportcafé, maar dit is nog afhankelijk van of het uitkan met 
de kosten. We willen de inschrijving zo snel mogelijk starten.  
 
Activiteiten Commissie 
Rianne, Denise, Mariska, Daniël, Erik en Nick 
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FINANCIËN: BALANS EN RESULTATEN 2014 BEGROTING 2015 
 

BALANS BADMINTONCLUB ZEEWALLY   

Activa      Passiva 

  2013 2014     2013 2014 

Rabobank 43,57 6.557,29   Eigen Vermogen 
 

10.640,19  
 

10.715,29 

Internetrekening 17.800,00 7.031,40   Vooruit ontv. bedragen 
   

2.590,00  2.843,66 

Trofee Vrijwilligers 37,00 37,00   
Nog te betalen 
bedragen 

   
6.112,74  4.702,64 

Vooruitbetaalde 
bedragen 106,41 0      0 

Voorraad materialen 395,00 795,00      0 

Te ontvangen bedragen 1.036,10 509,95   Resultaat        75,15  
          -3.426,46 

Afschrijvingen  -       95,51      

  19.418,08 14.835,13     
 

19.418,08  14.835,13 

 
 
Voorstellen om in ieder geval het tekort in de begroting van het jaar 2014 terug te dringen. 
Sr.comp. omhoog i.v.m. trainerskosten langere  doorloop  à € 200,00 extra. 
jr..comp. omhoog i.v.m. trainerskosten. verhoging uurtarief à € 500,00 extra  
 
Contributie vergelijking met andere clubs, zie beamer. 
Sr.comp. kosten. 
Jgd.comp.kosten. 
 
NBB basis contr.sr. & jr.comp. spelers a € 10,00 p.j. is afgelopen jaar niet doorberekend omdat de 
NBB comp. bijdrage zo sterk gestegen is. Nu willen wij dit voor 2015 wel doorvoeren. 
 

Voorstel 1  Voorstel 2 

contributie verhoging alle leden à € 1,00 euro p/m contributie verhoging alle leden à € 1,50 p/m 

bijdrage NBB a 0,50 voor sr. & jr. competitie p/m   

€ 120,00 p.j 

bijdrage NBB a 0,50 voor sr. & jr. competitie  € 120,00 p.j 

geen training senioren vanaf eind clubkamp    € 200,00  

zaal op dinsdag helft senioren vanaf eind clubkamp € 

341,00 

 

  

inkomsten= +/- € 2.000,00 euro inkomsten +/- € 2.300,00 

Deze inkomsten zijn reëel indien zij m.i.v. 01 januari 2015 zouden zijn ingegaan. 

Omdat de contributie pas per 01 juni 2015 of 01 september aangepast kan worden moet de contributie verhoging worden 

om dezelfde opbrengst te hebben dit jaar: 
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M.i.v. 01 juni 2015 

A    ( 12 x € 1,00 ) : 7 = € 1,71 afgerond € 1,75 p/m om 

ongeveer dezelfde opbrengst op jaarbasis te hebben.   

€ 1.712,50 p.j. 

Totaal: 1712,50 + 120 + 200 + 341= € 2.373,50 

AB ( 12 x € 1,50 ) : 7= € 2,57 afgerond € 2,60  p/m  geeft 

extra jaaropbrengst € 2.366,00 p.j. 

Totaal: 2366 + 120 =€ 2.486,00 

om dezelfde opbrengst op jaarbasis te hebben. 

M.i.v. 01 september 2015 

B   ( 12 x € 1,00 ) : 4 = € 3,00  p/m   op jaarbasis € 

1.560,00 

Totaal: 1560 + 120 + 200 + 341= € 2.221,00 

BA    ( 12 x € 1,50 ) : 4 = € 4,50  p/m   op jaarbasis  € 

2.340,00 

Totaal: 2340 + 120 = € 2.460,00 

Het lijkt mij dat dan de keuze om de contributie verhoging door te voeren 01 juni zal zijn. 

 

 
VERSLAG BIJ BALANS EN RESULTATEN 2014 BEGROTING 2015 
 
Verenigingen en sportverenigingen hebben vooral een maatschappelijk en niet een financieel doel. 
Toch is het voor iedere organisatie, hoe klein ook, belangrijk om de financiën op orde te houden. 
Helaas heeft B.C. Zeewally het afgelopen jaar 2014 met verlies afgesloten, maar winst halen is 
niet onze doelstelling. Maar door dit verlies wordt wel het EV, eigen vermogen, dat in de 
achterliggende jaren is opgebouwd minder. We streven naar een een EV van € 10.000,00 hetgeen 
nu niet meer gehaald wordt m.i.v. 2015. 
Het verlies is mede ontstaan door het niet meer op de balans zetten van nog oude uitstaande 
vorderingen. 
We ontvangen geen Gemeente subsidie meer omdat we “te veel” eigen vermogen hebben.  Verder 
moeten wij als vereniging aan de Badmintonbond betalen. Ook het stabiliserende aantal 
seniorenleden helpt natuurlijk niet mee, er moeten daarvan zeker véél meer van komen omdat 
daar uit in de toekomst het kader uit geworven moet worden. 
 
Met de IBAN incasso gaat het goed, mede dank zij de onvermoeide en belangeloze inzet van Wim 
Harenberg. Elke incasso vraagt weer de volledige aandacht om niets te vergeten, Daarnaast doet 
hij de ledenadministratie waarvan jullie ook een verslag aantreffen. 
Dankzij zijn deeltaak van de penningmeester blijft het te behappen. Je wilt soms niet weten 
hoeveel werk een incasso is.  
Een groot compliment is op zijn plaats voor Wim Harenberg. 
 
Eerst even terugblikken naar de grote posten in onze boeken.  
Aan de opbrengst kant. De contributie viel ongunstiger uit dan begroot, €1.000,00 
Geen jeugdsubsidie meer van de gemeente, bijna € 1.000,00 
Veel opzeggers in juni, en pas in september een voorzichtige groei van leden. Dat scheelt toch 
minimaal weer zo 2 maanden contributie over de opzeggers.  
De sponsorgelden worden netjes betaald. “Aquadrain” heeft toegezegd om weer het MiniMaxi 
toernooi van 2015 te sponsoren.  
Aan de kosten kant. De kosten van de zaalhuur gestegen en dat komt omdat we langer 
doorspelen. Daarbij verhoogt de gemeente de huur jaarlijks met de prijsindex, inflatiecorrectie. 
Trainerskosten gingen weer flink omhoog. Dat komt omdat, op verzoek, de competitie spelers 
langer zijn doorgegaan met training. De jeugdtrainers doen op zaterdag 3 groepen waarbij hun 
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vergoeding indertijd met 75 % is toegenomen om een beetje marktconform te zijn met het 
vakantiewerk bedrijfsleven.  
De bondsbijdrage competitie 2014 is stevig gestegen Het bedrag is door verhoging van de 
bondscontributie competitie bijdrage per saldo binnen de perken gebleven maar niet 
kostendekkend. 
Voordeel is dat we geen kosten hebben gehad voor het feest dat we dertig jaar bestonden. 
 
We zullen ons als vereniging voor de toekomst moeten afvragen of we verder willen interen op ons 
vermogen van bijna € 7.288,83 (2015).  
Onze totale verplichtingen op jaarbasis (huur, trainer, bondsbijdrage, etc.) zijn snel € 20.000 en 
dan is € 7.288,83 reserve niet veel. Het bestuur is van mening dat een reserve van dat niveau 
eigenlijk te laag is. 
 
Gezien de andere financiële punten in het begin van dit schrijven genoemd wil het bestuur, een 
keuze contributieverhoging voorstellen. Dit zal als apart agendapunt op de ALV agenda worden 
opgenomen. 
 
Besparingen:  
Doorgaan t/m juni in de Zeewolderhoek. 
De training van de sr.comp.spelers stoppen na de bondscompetitie, scheelt trainerskosten. 
Na de clubkampioenschappen maar een halve zaal op de dinsdagavond. 
 
Extra inkomsten:  
Ik wil hierbij alle senior leden oproepen om in zijn directe vrienden- kennissen- en werkkring 
badmintonspelers te werven voor Zeewally. Hoe meer zielen hoe meer spel-vreugd. 
Zeewally heeft op dit moment veel te weinig senior leden om zijn ambitie niveau te bekostigen. Er 
moeten op zijn minst 30 senior leden bij komen, en dan zitten we pas op het niveau van ongeveer 
1990 terwijl Zeewolde, tot nu toe, 3 keer zoveel inwoners gekregen heeft. 
 
Jeugd contributie verhogen. De reden o.a. is dat 2 betaalde krachten de jeugd traint op de 
zaterdagmorgen. De kosten in 2014 bedragen € 2,600,00 en daar staat geen jeugdsubsidie meer 
tegenover welke t/m 2013 € +/- 900,00 was. 
 
 
Hans Lewis 
Maart 2015 
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 BC Zeewally Begroot Werkelijk 

Begroot 
voorstel 

1 A 

Begroot 
voorstel 

1 B 

Begroot 
voorstel 

2 AB 

Begroot 
voorstel 

2 BA  

 Cijfers in euro's 2014 2014 2015 2015 2015 2015  

 Kosten:        

6000 Zaalhuur 10.800,00 11.339,06 11.000,00 11.000,00 11.500,00 11.500,00  

6050 Trainer 4.000,00 4713,75 4.300,00 4.300,00 4.500,00 4.500,00  

6060 Opleidingskosten 450,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

6100 Ned.Badminton Bond 2.700,00 2.736,50 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00  

6200 Shuttles 395,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00  

6210 
Clubkampioenschappen 
senioren 200,00 436,95 250,00 250,00 250,00 250,00  

6215 
Clubkampioenschappen 
junioren 300,00 0 250,00 250,00 250,00 250,00  

6221 Mini-Maxi toernooi kosten 100,00 187,50 150,00 150,00 150,00 150,00  

6250 Porto/kantoorartikelen 50,00 37,45 50,00 50,00 50,00 50,00  

6310 Wervingskosten 100,00 376,27 400,00 400,00 400,00 400,00  

6350 Shuttle Express 400,00 734,73 675,00 675,00 675,00 675,00  

6400 Onderlinge kontakten 500,00 373,40 400,00 400,00 400,00 400,00  

6450 Kosten ALV 200,00 109,50 150,00 150,00 150,00 150,00  

6460 Kosten website 70,00 71,87 75,00 75,00 75,00 75,00  

6500 Div  onkosten  100,00 77,02 100,00 100,00 100,00 100,00  

6550 Bankkosten 230,00 239,61 250,00 250,00 250,00 250,00  

6600 Kosten jeugd competitie 900,00 761,53 800,00 800,00 800,00 800,00  

6650 Kosten Jeugd algemeen 200,00 114,50 150,00 150,00 150,00 150,00  

6700 Kosten senioren competitie 400,00 0 100,00 100,00 100,00 100,00  

6750 Kosten senioren algemeen  0 100,00 100,00 100,00 100,00  

6850 Kosten onderlinge toernooien 300,00 64,43 200,00 200,00 200,00 200,00  

6950 Beloning Grote Clubactie 100,00 170,50 150,00 150,00 150,00 150,00  

6999 Incidentele kosten  0 75,00 75,00 75,00 75,00  

 Reservering feest 30 jarig jub. 2.400,00 0 0 0 0 0  

 TOTALE LASTEN 24.895,00 23.240,57 23.125,00 23.125,00 23.825,00 23.825,00  

         

 
 
 
 

 
 
 
        

 Inkomsten:        

8000 Contributies 18.300,00 16.705,85 18.562,67 18.410,17 19.216,00 19.190,00  

8010 Inschrijfgeld nieuwe leden 200,00 215,00 160,00 160,00 160,00 160,00  

8060 
Tegemoetkoming jgd.comp. 
cons. 700,00 255,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

8070 
tegemoetkoming kn sr.&jr. 
NBB comp. bijdrage 700,00 1.185,00 1.305,00 1.305,00 1.305,00 1.305,00  

8090 Overige opbrengsten 200,00 87,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

8100 Grote Club Actie 500,00 744,53 600,00 600,00 600,00 600,00  

8200 Rente 150,00 231,32 200,00 200,00 200,00 200,00  

8300 Kontant Zeewolderhoek 50,00 0 0 0 0 0  

8400 Subsidie 0,00 0 0 0 0 0  

8500 Opbrengsten Mini Maxi 100,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

8550 Sponsoring  1.100,00 1.379,48 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00  

         

 Baten 22.000,00 21.103,18 22.877,67 22.725,17 23.531,00 23.505,00  

 Resultaat  -2.895,00 -2.137,39 -247,33 -399,83 -294,00 -320,00  
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Aanvulling voorstellen: 
 
De opzeg- en incasso termijnen wijzigen naar meer praktische data zoals 01 januari en 01 juli. 
Nu zijn deze o.a. 01 december en 01 juni. Dit is zo ontstaan uit het verleden en had als reden dat 
Zeewolde een opbouwend dorp was. Daardoor 2 opzeg data, parallel lopend met 2 incasso data. 
 
De incasso data waren niet gelijk aan de gebruikelijke maanden in het jaar door het feit dat Rabo 
mutaties nog handmatig, op papier, ingeleverd moesten worden en verwerkt. Daarnaast bij de 
NBB moest je ook op papier de opgezegde leden afmelden, en daar had je ook verwerkingstijd 
voor nodig.  
 
Dat is in de huidige situatie niet meer nodig en dan zouden we naar gangbare data kunnen gaan 
wat weer gemakkelijker is door minder risico op fouten. Dus 01 januari en 01 juli. 
 
Opzeggen recreant leden éénmalig per jaar, per 01 januari, c.q. 24:00 uur 31 december, 2 weken 
ervoor.  
 
Opzeggen comp.spelers eenmaal per jaar, nu ook, maar dan m.i.v. 01 juli, 2 weken ervoor.  
Als je te strak op de opzegdatum gaat zitten bij de opzegtermijn geeft dat problemen met de 
incasso omdat deze een week in het vooruit gemaakt moet worden. 
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BELEIDSPLAN ZEEWALLY 

Voorwoord 

Voor je ligt het beleidsplan BC Zeewally. Dit beleidsplan dient als houvast voor het bestuur, de 
vrijwilligers en alle leden van de vereniging.  
 
Het beleidsplan BC Zeewally is geschreven om te kijken als vereniging “waar we als vereniging 
naar toe willen gaan en hoe we dit bereiken”. In dit beleidsplan vind je de doelstellingen die het 
bestuur heeft gesteld voor de komende jaren, en hoe we deze doelen willen bereiken.  
 
Er wordt gekeken naar de samenstelling van de vereniging, er zullen doelstellingen worden 
gesteld en alle verdere sportieve en recreatieve zaken zullen worden behandeld. Hierbij is 
rekening gehouden met de praktische haalbaarheid. Er leven in de vereniging soms meer ambities 
dan er in dit beleidsplan terugkomen. Het bestuur gaat echter niet zelf actief op zoek naar 
manieren om die verdere ambities in te vullen, omdat het verleden heeft uitgewezen, dat de 
mogelijkheden qua geld, zaalruimte en “menskracht” in de praktijk niet eindeloos zijn. Iedereen die 
zelf een bijdrage wil leveren aan het realiseren van het beleidsplan (of aan verdere ambities van 
BC Zeewally), wordt hierbij uitgenodigd om zich daarvoor aan te bieden bij het bestuur.  
 
Het beleidsplan wordt ieder jaar herzien, door de huidige situatie en de doelstellingen voor de 
komende 5 jaar te actualiseren. Het is dus bedoeld als een 'levend document'.  
 
Als voorzitter, maar vooral als lid van BC Zeewally, hoop ik dat jullie de vereniging hierin 
herkennen en verder tot een succes zullen maken.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Remco van Beek 
Voorzitter BC Zeewally 
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Samenvatting 
BC Zeewally staat er qua omvang en financiën goed voor. Ieder jaar worden er diverse activiteiten 
georganiseerd, allereerst natuurlijk badminton, maar ook enkele andere activiteiten. Het bestuur 
heeft als doelstelling om de huidige situatie in grote lijnen voort te zetten tot 2019.  

Doelgroepen 

BC Zeewally is een badmintonvereniging waar ruimte is voor zowel recreatief als competitief 
badminton voor jeugd en senioren. Er is dus ruimte voor zowel gezelligheid en sportiviteit als voor 
prestatie en het (beter) leren badmintonnen. De doelstellingen zijn daarom onderverdeeld per 
doelgroep: 

• jeugd 

• recreanten 

• wedstrijdspelers 

Daarnaast zijn er algemene doelstellingen, die voor alle leden of de vereniging als geheel gelden. 

Algemene doelstellingen BC Zeewally 2014-2019 

De algemene doelstelling van BC Zeewally is het bieden van faciliteiten aan leden om badminton 
te spelen. In de statuten staat hierover: 
 
De vereniging heeft ten doel de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling in het algemeen en 
van de badmintonsport in het bijzonder. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
 
a. gelegenheid te geven de badmintonsport te beoefenen en trainingen te houden; 
b. wedstrijden uit te schrijven voor leden; 
c. deelname aan wedstrijden op regionaal en landelijk niveau te bevorderen; 
d. evenementen op het gebied van de badmintonsport te organiseren; 
 
Om voldoende faciliteiten te kunnen bieden en financieel gezond te kunnen blijven, streeft BC 
Zeewally naar 130 tot 160 leden. Hiervoor zijn natuurlijk allereerst nieuwe leden nodig (ca. 20 per 
jaar). Daarnaast is het voor de continuïteit belangrijk dat bestaande leden ook een aantal jaren lid 
blijven (maximaal 15 opzeggingen per jaar), dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het verbeteren van 
de betrokkenheid van leden bij de vereniging. Om financieel gezond te blijven, is er ieder jaar een 
sluitende begroting, en groeit het eigen vermogen van de vereniging ieder jaar met 5% minimaal, 
om de financiële situatie ook te borgen in het lader van inflatie. 

Doelstellingen m.b.t. jeugd BC Zeewally 2014-2019 

Om voldoende faciliteiten te kunnen bieden en financieel gezond te kunnen blijven, streeft BC 
Zeewally naar 50 tot 70 jeugdleden. De jeugd recreanten trainingen bestaan uit drie groepen van 
maximaal telkens 20 spelende kinderen per groep. (de groep kan uit 25 kinderen bestaan met de 
wetenschap dat er elke groep altijd wel kinderen niet aanwezig zijn op de training). De 
recreantentrainingen duren op zaterdag 90 minuten en worden gegeven door gecertificeerde 
trainers van minimaal niveau SL2 Badminton. Op dinsdagen wordt daarnaast de competitie jeugd 
getraind tijdens een training van 90 minuten gegeven door een trainer van minimaal niveau SL3 
badminton. deze competitiegroep bestaan uit minimaal 20 tot maximaal 40 kinderen. 
 
Plezier en het verhogen van het speelniveau zijn de belangrijkste doelen bij de jeugd. 
Idealiter kent de jeugdcompetitie van BC Zeewally minimaal 4 jeugdteams van 4 of 5 kinderen 
verspreid over de verschillende leeftijdscategorieën en speelsterkten. Tijdens het speelseizoen 
heeft BC Zeewally verschillende activiteiten voor de jeugd, zowel toernooitjes als andere 
activiteiten.  
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Doelstellingen m.b.t. training recreanten BC Zeewally 2014-2019 

Van oktober t/m mei 10 speeldagen de mogelijkheid om 30 minuten training te volgen, om zo 
(beter) te leren badmintonnen, zonder dat dit ten koste gaat van het spelplezier. De beginners- en 
gevorderdentraining staat onder leiding van een gediplomeerde trainer. 
 
Het gehele seizoen 2 x per week gelegenheid om vrij te spelen in de periode september tot en met 
juni. 
 
BC Zeewally biedt recreanten de mogelijkheid om deel te nemen aan de clubkampioenschappen, 
of om door te stromen naar de wedstrijdgroep. 
 

Doelstellingen m.b.t. wedstrijdspelers BC Zeewally 2014-2019 

Van september t/m mei 1 x per week een training van 1 uur en 15 min, om zo het spelniveau te 
verbeteren, of op zijn minst te handhaven. Alleen competitiespelers en invallers mogen aan de 
competitietraining deelnemen. Het is gewenst dat alle competitiespelers aan de training meedoen; 
voor team 1 t/m 3 is dit in principe verplicht. De competitietraining staat onder leiding van een 
gediplomeerde trainer (SLB3 of hoger). 
 
Het gehele seizoen is er 2 x per week de mogelijkheid om ofwel competitie ofwel vrij te spelen. 
Competitiespelers spelen altijd in het clubtenue van BC Zeewally. 
 
BC Zeewally biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan de regiocompetitie. Het streven is om 3 
tot 4 teams te hebben in alle regionale klassen (hoofdklasse t/m 5e klasse), zodat iedere speler op 
zijn niveau kan meedoen aan de competitie. 
 
BC Zeewally biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan een interne competitie. BC Zeewally 
verstrekt informatie over diverse toernooien die in de regio worden georganiseerd, waar leden zich 
voor kunnen opgeven. 
 
Sportieve doelstelling is tevens om elke wedstrijd samen met de tegenstander af te sluiten onder 
het genot van een drankje; de senioren competitiespelers leggen hiervoor zelf een maandelijks 
bedrag in, terwijl dit voor de junior competitiespelers via de contributie verrekend wordt. 
 

Actieplan 
Om bovenstaande doelstellingen te bereiken, is een actieplan opgesteld. Dit actieplan is 
onderverdeeld in de volgende onderdelen: 

• Vrij spelen (senioren) 

• Competitie (senioren) 

• Toernooien (senioren) 

• Nevenactiviteiten (senioren) 

• Jeugd 

• Nieuwe leden 

• Financiën 

• Communicatie 

 
Actieplan – vrij spelen (senioren) 
Het gehele seizoen biedt BC Zeewally aan senioren de gelegenheid om vrij te spelen op 
dinsdagavond (5 banen), donderdagavond (4 banen). 
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Na het de competitie training bestaat de mogelijkheid om naast de 5 beschikbare banen op de 
dinsdagavond ook vrij te spelen op de 4 vrij gekomen banen. 
 
Actieplan – competitie (senioren) 
We benaderen leden voor competitiedeelname. 
 
Team 1 t/m 3 worden vooral ingedeeld op prestatie en inzet. De overige teams worden ingedeeld 
op een combinatie van speelniveau en gezelligheid. Bij gelijke geschiktheid kan de voorkeur 
worden gegeven aan spelers die regelmatig trainen, die in het voorgaande seizoen kampioen zijn 
geworden en/of aan spelers met de meeste groeimogelijkheden. 
 
Wat te doen bij degradatie? 
 
Actieplan – toernooien (senioren) 
BC Zeewally organiseert jaarlijks de club kampioenschappen waaraan leden kunnen deelnemen. 
BC Zeewally organiseert jaarlijks een gezelligheidstoernooi (alleen voor eigen leden), om de 
integratie te bevorderen. 
Toernooien in de regio (ook van andere verenigingen) worden op de website vermeld. 
Toernooideelname promoten 
 
Actieplan – nevenactiviteiten (senioren) 
Zeewally feest organiseren (1 x per 2 jaar), om de sociale samenhang te bevorderen. 
Vrijwilligersuitje organiseren, als bedankje voor commissie-/bestuursleden. 
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