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HET BESTUUR 
 

     
   

Linda Beekman 
Voorzitter 

Hans Lewis 
Penningmeester 

Nick Hidding   
secretaris 

Ronald 
Stokkentreef 

  Jeugd voorzitter 

Josette Zaalberg 
Jeugd comp.leider 

Denise Hornsveld 
Senior comp.leider 

Rianne Doorn 
Senior comp.leider 

CONTACTPERSONEN 
 
Voorzitter: 
Linda Beekman 

 
 
 
voorzitter@zeewally.nl 
 

Penningmeester: 

Hans Lewis 

 
 
 
penningmeester@zeewally.nl 

Secretaris: 
Nick Hidding 

 
 
secretaris@zeewally.nl 

Jeugdvoorzitter: 
Ronald Stokkentreef 

 
 
jeugdcommissie@zeewally.nl 

Competitieleider Senioren: 

Rianne Doorn 

Denise Hornsveld 
competitieleider@zeewally.nl 
 

Ledenadministratie: 

Wim Harenberg 

 
ledenadministratie@zeewally.nl 
 

Trainers:  
Max Sibbald m.sibbald1@chello.nl 

Thomas Sibbald  

Kasper Hijne (kasper.hijne@hotmail.com) 
 
Competitieleider Junioren: 

Josette Zaalberg 
jeugdcommissie@zeewally.nl 
Leden jeugdcommissie: 
Caroline van der Bedem 
v.d.bedem@xs4all.nl 
 

Redactie Shuttle Express: 

Volker Hälsig 
 
 
shuttle@zeewally.nl 
 
Redactie website: 

Remco van Beek 

 
 
postmaster@zeewally.nl 
 
 

Sponsorcommissie 

Rob van der Meer 

Judith Bremmers 

sponsorcommissie@zeewally.nl 

Activiteitencommissie: 

Denise Goeij, i.s.m. oude commissie 

 
activiteitencommissie@zeewally.nl  
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016 
 
Datum:  Dinsdag 22 maart 2016 

Locatie:  Sporthal ’t 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 24 maart 2015 
 
Vaststellen notulen ingelaste ALV  
27 oktober 2015 
 

 Ter 
vaststelling 
p. 4 
 
p. 8 

3 Ingekomen stukken 
 

  

4 Mededelingen 
 

  

5 Nieuwe clubkleding 
 

  

6 Verslag van de bestuurscommissies 
 
6.0 Jaarverslag bestuur   
6.1 Jeugdcommissie  
6.2 Competitieleiding senioren 
6.3 Ledenadministratie 
6.4 Sponsorcommissie 
6.5 Shuttle Express  
6.5 Activiteitencommissie 
 
    

 
 
Bestuur 
Ronald Stokkentreef 
Rianne Doorn/Denise Hornsveld 
Wim Harenberg 
Judith Bremmers/Rob van der Meer 
Volker Hälsig 
Denise de Goeij 
  

 

Ter 
vaststelling 
p.   9 
p. 10 
p. 14 
p. 15 
p. 16 
p. 18 
p. 19 
 

7 Financiën 
      
- Financieel verslag over 2015 
- Verslag van de kascommissie 
- Begroting 2016 
- Stemming over vaststellen begroting 
- Stemming over contributie verhoging 
- Benoeming nieuwe kascommissie 
 

Hans Lewis Ter 
vaststelling 
p. 20 

8 Rondvraag 
 

  

9 Sluiting 
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NOTULEN ALV 2015 
 
Aanwezig: 29 enthousiaste leden 
Bestuur: voorzitter Remco van Beek, penningmeester Hans Lewis en secretaris Leon van der 
Kevie 
Plaats: het Baken 

1. Opening 

Opening door Remco van Beek om 20.15 uur. 

Notulen ALV 25 maart 2014 

Notulen worden goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. 

 

2. Ingekomen stukken 

Geen  

3. Mededelingen 

Nog altijd zijn we op zoek naar goede mensen die een bijdrage willen leveren aan de 

vereniging. Er zijn diverse vacatures en andere commissies kunnen altijd hulp gebruiken. 

4. Verslag van de bestuurscommissies 

5.1 Jeugdcommissie 

Goed jaar gehad.  

5 teams in de competitie. Veel blessures, direct al aan begin van het jaar, zodat het een 

uitdaging was om de wedstrijden met compleet team te komen.  

Verwachting is dat we wederom met 5 teams gaan spelen. Dat is ieder jaar weer een 

puzzel. 

Enthousiaste trainers (Max, Manon en Kasper). Daarnaast hebben Erwin en Ronald hun 

SL2 diploma gehaald en vallen zo nu en dan in.  

Positieve verwachting naar volgend seizoen. Goede vulling en stabiliteit van de diverse 

groepen. Daar kunnen nog enkele kinderen bij. Er is nu nog geen sprake van een 

wachtlijst, dat zou eventueel wel tot de mogelijkheden behoren. Mocht dat gaan gebeuren, 

zal daar voor door de jeugdcommissie en het bestuur voor een oplossing worden gedacht.  

 

Dank aan de jeugdcommissie: Josette en Ton!  

Ton neemt afscheid van de jeugdcommissie. Hij krijgt een daverend applaus. 

5. 5.2 Technische commissie senioren 

Zie verslag. Bijzonder om te vermelden, dat het jongste team een 2e plaats heeft behaald in 

de competitie. 

Goed:  

-opgave en invulling van de teams. 

- teamleiders hebben hun werk foutloos verricht! Daarvoor dank.  

- 4 keer een stukje in de krant 
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Minder: 

- soms stress om met volwaardige teams aan te treden. Moeilijk om de dames te 

vervangen. 

- verschil in verwachting. Competitieleider had andere verwachting. Ze wil graag daarover 

sparren en vraagt om versterking van technische commissie. 

- 1x boete voor incompleet team 

- 1x verkeerde tijd doorgegeven, waardoor team “ niet kwam opdagen”  

 

Volgend jaar verbeteren: 

- communicatie jeugd en senioren 

- maak beleid over invulling van de competitie 

- opzetten van een Technische Commissie (TC) 

- 2 a 3 teams zullen competitie gaan spelen 

- iedereen krijgt een inschrijfformulier, ook de recreanten 

 

5.3 Ledenaantal 

Stabiel aantal tussen de 115-120.  Er zijn hierover geen vragen. 

 

Indien nodig: vragen over de incasso zijn altijd welkom. Wim Harenberg legt dit graag uit.  

Liever dan storneren van de contributie. 

Aanmelding kan altijd van competitie-leden; max 4 dagen voor de wedstrijd. Behalve in 

december, want de Bond sluit per 5 december.  

 

Tip: zorg voor voldoende recreanten die kunnen invallen indien nodig. Deze moeten dus 

zijn aangemeld bij de NBB.  

 

Per 1 september bekijkt Wim Harenberg welke mensen er competitie gaan spelen en wie 

niet en past zo nodig de incasso’s aan.  

 

5.4 Sponsorcommissie 

 

Erwin toont lijst met sponsoren. Er zijn geen sponsoren bij gekomen. Alleen Telstar heeft 

zich terug getrokken. 

Geeft wel aan dat hij het hiervoor te druk heeft. 

Hij vindt het zeer prettig, dat Judith en Rob dit van hem over gaan nemen. 

 

5.5 Shuttle Express en Website 

 

Prima jaar; lekker veel kopij. 

Experiment met wisselende schrijvers van het voorwoord. 

Erik geeft aan dat hij niet meer lid is van Zeewally en gaat er mee stoppen en vraagt 

iemand om het van hem over te nemen.  

Niemand biedt zich aan helaas. 
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5.6 Activiteitencommissie 

 

Positief jaar.  

Diverse toernooien georganiseerd. Veelal positieve reacties. 

Daniël vertelt welke toernooien er zijn georganiseerd. (mini-maxi, kersttoernooi, 

openingstoernooi) 

 

Er wordt een Open toernooi te georganiseerd op 17 mei 2015, waarbij we leden van andere 

verenigingen uitnodigen. De inschrijving is deze week geopend. 

 

Daniel stipt aan dat de Formido-dollars makkelijk geld te verdienen is. Credits naar Hans 

Lewis. 

 

Ook dank voor sponsoring door Michel van Buul van het Mini-maxi toernooi.  

 

Grote clubactie positief. Piet Roskam geeft aan dat komend jaar te willen doen. 

 

Initiatief: Jantje Beton-actie. Hulp nodig van jeugd? Animo daarvoor is steeds minder. Tzt 

wordt dit onder de aandacht gebracht van ouders.  

 

De activiteitencommissie stopt er mee dit jaar en is op zoek naar kandidaten om deze voort 

te zetten. Denise de Goeij meldt zich aan, maar geeft aan, dat ze dit niet alleen kan.  

 

6. Verslag bij balans, resultaten 2014 en begroting 2015 

 

Hans leest het verslag bij balans en resultaten voor:  

Piet geeft aan dat de trainerskosten sterk gestegen zijn mbt de begroting. Remco legt uit 

hoe dit komt:  

- 2 jeugdtrainers. Manon en Kasper. Zij krijgen marktconforme vrijwilligers vergoeding 

- Max Sibbald : trainer competitie 

- Rien van Campen: trainer beginners 

- Ronald Stokkentreef en Erwin v.d. Beek 

Erwin vraagt over werkelijk 2014. Fors verlies. Ondanks niet doorgaan van feest toch 

negatief. Hans legt dit kort uit.  

 

Piet vraagt of zoveel mogelijk geld op de spaarrekening te zetten om rente te trekken. Hans 

geeft aan dat de rente erg laag is en dit weinig oplevert en veel kruisbetalingen betekent. 
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Hans geeft uitleg over de 4 verschillende voorstellen> 1A, 1B , 2AB, 2BA en 

beantwoordt hierover alle vragen. Remco brengt deze voorstellen ter stemming.  

- 17 stemmen voor, 4 onthouden van stemming. Voorstel 2 is daarmee aangenomen. 

-  met terugwerkende kracht: 4 leden. Dit wordt niet aangenomen. 

 

Voorstel 2AB wordt daarom aangenomen; €1,50 per maand verhoging vanaf 1 juni  

Voorstel 2AB houdt in :  

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

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

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 

Aanvullend voorstel wordt aangenomen door alle leden:  Incasso’s per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 

oktober. Opzegging alleen per 1 januari en 1 juli. Behalve voor competitiespelers; 1x per jaar 

opzegging per 1 juli. 

Ronald geeft aan dat er meer actie zal moeten komen om nieuwe leden te werven. Dat 

moeten we samen doen! 

Op 18 maart is de kas gecontroleerd door Ton Helmich en Michel van Buul. Er zijn geen 

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

hiermee akkoord. 

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

volgend jaar doen. 

6. Bestuurswisseling 

Voorzitter Remco van Beek en secretaris Leon van der Kevie treden af en zijn niet 

herkiesbaar.  

Linda Beekman biedt zich aan als voorzitter. Zij wordt aangenomen door de aanwezige 

leden.  

De functie competitieleider wordt daarmee vacant.  

 

De functie van secretaris blijft vacant. Voor behoud van de vereniging is een secretaris 

noodzakelijk. Er komt een NOODOPROEP naar alle leden.  

7. Rondvraag 

Michel van Buul : worden er reservespelers gevraagd bij de jeugd? Ja, dat wordt gevraagd, 

maar nee, die zijn er niet.  

Ton Helmich: gaat fietstocht Rabobank door? in principe wel.  

Activiteitencommissie, voorzitter en secretaris worden hartelijk bedankt voor hen jarenlange 

inzet. 

8. Sluiting 

Remco sluit de vergadering om 22.15 uur. 
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NOTULEN INGELASTE ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV) 
 
Datum:  27 oktober 2015 
Aanwezig:  25 leden 
Bestuur:  voorzitter Linda Beekman, penningmeester Hans Lewis en secretaris Nick Hidding 
Plaats:  Sporthal ’t Baken 
 

1. Opening 
Opening door Linda Beekman om 20:00 

 
2. Stemronde voor Nick Hidding als secretaris 

Nick is nog niet officieel gekozen als secretaris. Omdat het te lang zou duren om te 
wachten tot de volgende ALV in maart, is besloten een korte ALV te houden. Na een kort 
inleidend verhaaltje van Linda kon er gestemd worden. Alle aanwezige leden stemden voor 
Nick als secretaris. 

 
3. Sluiting 

Na de stemronde werd de vergadering gesloten en kon er gebadmintond worden 
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JAARVERSLAG BESTUUR 
Afgelopen jaar zijn er nogal wat wijzigingen geweest in de bezetting van het bestuur en ook de 
andere commissies. Zo heeft Linda de functie van voorzitter overgenomen van Remco en is Nick 
de nieuwe secretaris. Daarnaast wordt er nog gezocht naar vrijwilligers, vooral voor de 
activiteitencommissie. 
 
Het bestuur heeft voor dit jaar als doel gezet om het aantal senioren leden te vergroten. Dit aantal 
is al een tijdje aan het dalen en daar moet wat aan gedaan worden. De groepen voor de jeugd zijn 
wel vol en dat is erg positief.  
 
Voorzitter Linda heeft in januari de eerste vrijwilligers bijeenkomst georganiseerd. Hierbij waren 
alle commissies en overige vrijwilligers aanwezig. Er werd vooral gepraat over verbetering van de 
communicatie binnen de club, zodat er geen ‘eilanden’ ontstaan binnen de club. Ook werd er 
gediscussieerd over wat het doel van de club is en hoe we dat kunnen bereiken. 
 
Hans heeft sinds kort ondersteuning van Thea Piet bij de boekhouding en dit wordt erg 
gewaardeerd. Bij de ALV zal Hans meer over de begroting vertellen. 
 
Met sportieve groet, 
 
Linda Beekman Voorzitter 
Hans Lewis  Penningmeester 
Nick Hidding  Secretaris 
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JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2016 
 
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. 
 
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 Peter Bedem, vallen zij waar nodig in of helpen mee onder leiding van Manon en Kasper. Ook 
zijn er Hulp Trainers vanuit de jeugd die mee willen helpen op de zaterdag t.w. Nigel, Cloe, 
Mitchel, Marijke en Neve. De sfeer blijft leuk, vriendelijk en vooral heel gezellig met een sportieve 
draai.  
 
Jeugd Toernooien tussen Harderwijk en Zeewolde 
Er is ook onderling overleg tussen Harderwijk en Zeewolde om voor de jeugd onder de 12 een 
onderling toernooi te spelen om de kinderen ervaring te laten krijgen met het spelen van 
wedstrijdjes, anders dan tegen je eigen clubleden. 
 
Jeugd Zeewally competitie 
Op de dinsdagavonden komen vanaf half 7 de oudere jeugdspelers en competitiespelers in actie 
onder bezielende leiding van Max en Thomas Sibbald, waarbij Peter van Bedem en Ronald Roest 
ondersteuning geven. Het aantal spelers neemt toch een af, doordat er spelers zijn die 
doorstromen naar de senioren vanwege leeftijd en of stoppen. 
Qua resultaten in de competitie mogen we als club niet klagen. Om te beginnen is Zeewally deze 
competitie gestart met 6 teams. J1 werd ingedeeld in de Top Klasse O19, maar had het vrij 
moeilijk. J5 is kampioen geworden en de rest van de teams zijn in de middenklasse en onderaan 
geëindigd. 
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Team J1  

 
 
 
 
TeamJ2 

 
 
 
 
 
Team J3 
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Team J4 

 
 
Team J5 

 
 
Team J6 

 
 
 



shuttle        express 
 

 
 

  

 
 

13

Jeugdcommissie 

Onze jeugdcommissie is dit jaar verandert, Erwin van de Beek heeft zijn voorzitterschap 

neergelegd en Ronald Stokkentreef heeft deze functie opgepakt. Monique is ook gestopt met de 

kleding en andere bijkomende zaken. Caroline vd Bedem heeft deze taak overgenomen. Josette 

Zaalberg zich vooral heel druk gemaakt heeft over de jeugdcompetitie, zij zal nu ondersteuning 

krijgen van Michel Buul.  

 
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 zijn er al stappen gemaakt in de communicatie 
tussen de hoofdtrainer Max Sibbald en de Jeugdcommissie. Wij willen samen met het bestuur een 
goede communicatie opzetten om het een en ander in goede banen te leiden.  
 
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 
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VERSLAG  SENIOREN COMPETITIE 2015 - 2016 
 

Afgelopen seizoen hebben er twee teams deelgenomen aan de senioren competitie.  
Team 1 bestond uit: Nick Hidding, Daniel de Lijster, Kasper Hijne, Mariska Kooi, Denise Hornsveld 
en Rianne Doorn.  
Team 2 bestond uit: Emiel Helmich, Jesse van der Beek, Linda Beekman, Judith Bremmers en 
Jennifer Doortmont.  
Beide teams hebben in de 3e klasse gespeeld en zijn allebei als 2e geëindigd in de poule. Een 
mooie prestatie!  
Als de mogelijkheid er is wil team 1 volgend seizoen promoveren naar de 2e klasse. Team 2 gaat 
waarschijnlijk een beetje veranderen in samenstelling, maar blijven wel in de 3e klasse spelen. 
Daarnaast is de kans er dat een geheel jeugd team doorstroomt naar de senioren en 4e klasse 
gaat spelen. Als er jeugd doorstroomt naar de senioren ontvangen wij ze met open armen! 

 

 
 

 
 
Denise Hornsveld en Rianne Doorn 
Competitieleiding senioren 
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JAARVERSLAG LEDENADMINISTRATIE 
 
Het ledenaantal bij de jeugd laat gelukkig een stijging zien, echter bij de senioren heeft er een 
duidelijk terugval plaats gevonden.  
 
In onderstaand overzicht ziet u het ledenverloop in 2015 van Zeewally.  
  

OVERZICHT LEDENAANTAL ZEEWALLY 
  

 JEUGD SENIOREN BIJZ LEDEN *)  TOTAAL 
1-1-2015 52 64 11 127 
1-6-2015  50 63  8 121 
1-7-2015  50 61  8 119 
1-10-2015  57 62  7 126 
31-12-2015 57 53  9 119 

 
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 
1-1-2016 57 53 110 

 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Wim Harenberg 
Ledenadministratie/Incasso 
 

Opzeggingen Jeugd Senioren 
1-6-2015 8 9 
1-7-2015 0 1 
31-12-2015 2 9 
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JAARVERSLAG SPONSORCOMMISSIE 2015 - 2016 
 

Ik heb vorig jaar het stokje overgenomen van Erwin van Beek en kreeg al snel  ondersteuning van 
Rob van der Meer. 
Als eerste is in samenspraak met het bestuur gebrainstormd over structurele invulling  van de 
sponsoring. Dit moet nog verder worden uitgewerkt.  
Concreet zijn bij de plaatselijke middenstand prijzen vergaard voor het Aquadrain Mini-maxi-
toernooi. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door Tante Kim, Expert, Freewaer, Intertoys en Etos. 
Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor.  
Na de zomer is aangesloten bij de sponsoraktie van de Boni. Hans Lewis heeft hierbij 
ondersteund. 
Samen met jeugdleden heeft de aktie uiteindelijk € 580,- opgeleverd. 
 
Overige sponsorinkomsten in geld: 

 
Wie Bijdrage 

BCZeewally 
2014/2015 

bijdrage sponsor 
2015/2016 
bijdrage 
sponsor* 

Boni -actie  --------------------- € 585,00 
Broekhuis Opel dealer 
Zeewolde 

1/2 A4 advertentie € 142,50 € 150,00 
 

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

1/2 A4 advertentie € 140,00 € 142,50  

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

Naamsvermelding 
Publicaties etc. 
Kleine behoud 
bekers 

€ 200,00 + kleine 
bekers 

€ 205,00 

 
 
In natura bijdragende sponsors: 
 

Wie Bijdrage 
BCZeewally 

2014/2015 
bijdrage sponsor 

 2015/2016 
bijdrage sponsor 

Sportcafé 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 

Tuincentrum 
Oosteinde  

 Kerstboom  
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De advertentietarieven clubblad 

Voor seizoen 2015/2016 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 in 2015 heeft Aquadrain het toernooi gesponsord en in 2016 is  sponsoring 
toegezegd, waarvoor onze dank! 
 
 
 
 
 
Ontwikkelingen 

De sponsorcommissie acht het noodzakelijk dat minimaal 1 keer per jaar in gesprek gegaan wordt 
met de sponsoren. Het is de wens van het bestuur om een activiteit te organiseren voor de 
sponsoren om daarmee de binding tussen de vereniging en de sponsoren te vergroten. Daarnaast 
kan geïnventariseerd worden of de sponsoren interesse hebben in shirtsponsoring en andere 
mogelijkheden voor sponsoring. Dit moet worden opgepakt. 
Er dient gezocht te worden naar nieuwe sponsoren. Multimate is benaderd maar deze bleek geen 
interesse te hebben. 
De voorzitster en Judith hebben eind vorig jaar een cursus gevolgd over de PR van de club en 
naar aanleiding daarvan is een vrijwilligers vergadering belegd. Het beleid voor de 
sponsorcommissie is niet verder uitgeschreven. 
Nu is het zo dat Rob geen zitting wil hebben in de sponsorcommissie maar zich wel beschikbaar 
stelt voor beknopte uitvoertaken en Judith blijkt veel minder tijd te hebben dan aanvankelijk werd 
gedacht door werkomstandigheden en zij wil niet eindverantwoordelijke zijn en zij vindt zichzelf 
geen netwerker als zodanig. 
Kortom: 
Er moet nog veel werk verzet worden, waarbij versterking van de sponsorcommissie  door 1 a 2 
personen zeer wenselijk is. Aanbevolen wordt naar iemand te zoeken met een breed netwerk in de 
Zeewoldse middenstand. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Rob van der Meer en Judith Bremmers 
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JAARVERSLAG SHUTTLE EXPRESS 
 
Beste badmintonners, 
 
Aangezien de vereniging op zoek was naar een nieuwe redacteur voor de Shuttle Expres dacht ik, 
waarom ook niet. Dus heb ik het stokje van Erik van Gemert overgenomen. Sinds het voorjaar 
2015 doe ik de redactie van de Shuttle Expres.  
 
Voor het vullen van het clubblad had ik wel de hulp nodig van alle leden, maar dit viel in het begin 
eigenlijk best wel tegen en het kan toekomstig ook nog beter. Door leden proactief te benaderen 
(dus achter de broek aan zitten) hebben jullie de laatste edities van de Shuttle Express veel 
informatie over het reilen en zeilen in de vereniging gekregen.  
 
In het voorwoord van de augustus 2015 editie van de Shuttle Express heb ik geschreven dat 
communicatie m.b.t. het vullen van de Shuttle Express een aandachtspunt was. Dit is redelijk 
gelukt, maar door “mensenwerk” ging dit ook wel eens mis. Voor het komende jaar blijft dit een 
aandachtspunt.  
 
Terug kijkend op de laatste 5 edities van de Shuttle Express hoop ik dat jullie met plezier de 
Shuttle Express gelezen hebben.  
 
Met vriendelijke groet, 
Volker Hälsig 
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JAARVERSLAG ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 
Afgelopen jaar is er nogal wat veranderd in de Activiteitencommissie. Rianne, Denise, Mariska, 
Daniël, Erik en Nick zijn gestopt en Denise de Goeij wilde het wel overnemen. Ze heeft echter 
aangegeven dat ze dit niet alleen kan doen. Omdat er in eerste instantie geen hulp kwam, zijn er in 
het begin van het seizoen 2015-2016 geen activiteiten georganiseerd.  
Omdat een aantal toernooien toch een traditie zijn voor de club heeft het bestuur geholpen met het 
organiseren van het Kersttoernooi. Ook bij het Mini Maxi toernooi zal Denise hulp krijgen, in dit 
geval van Michel en Peter. 
 
Mini Maxi Toernooi 2015 
De editie van 2015 was weer een succes. De poules zaten niet helemaal vol, maar er werd leuk 
gespeeld. Het toernooi werd, net als het jaar er voor, gesponsord door Michel van Buul en zijn 
bedrijf Aquadrain.  
 
Kersttoernooi 2015 
Doordat Denise niet alleen het Kersttoernooi wilde verzorgen, heeft het bestuur (Linda, Hans en 
Nick) geholpen met de organisatie. In samenwerking met het Sportcafé is het middenterrein weer 
leuk versierd. Ook de opkomst was erg positief te noemen. 
 
Open Toernooi 
In mei vond het eerste Zeewally Open Toernooi plaats. De eerste keer is het altijd afwachten hoe 
het zal verlopen, maar alles ging goed. De hele dag werd er fanatiek gespeeld en ’s avonds was er 
een leuke bbq. Rianne, Denise, Mariska, Daniël, Erik en Nick zullen de organisatie hiervan ook de 
komende jaren doen en ze zijn al druk bezig met de editie van 2016. 
 
 

 



shuttle        express 
 

 
 

  

 
 

20

VERSLAG BIJ BALANS EN RESULTATEN 2015 BEGROTING 2016 
 
Verenigingen en sportverenigingen hebben vooral een maatschappelijk en geen financieel doel. 
Toch is het voor iedere organisatie, hoe klein ook, belangrijk om de financiën op orde te houden. 
Je moet het beheren als een kleine onderneming. 
Gelukkig heeft B.C. Zeewally het afgelopen jaar 2015 met een klein verlies afgesloten, winst halen 
is niet onze doelstelling maar we willen wel een soliede financiële buffer hebben voor onverwachte 
zaken. Door dit verlies wordt wel het eigen vermogen, EV, dat in de achterliggende jaren is 
opgebouwd weer een klein stukje minder. Zeewally streeft naar een EV van € 10.000,00 het geen 
nu bij lange na niet gehaald wordt. Gelukkig is de vermindering van het EV bijna tot stand 
gekomen. 
We ontvangen geen Gemeente subsidie omdat we “te veel” eigen vermogen hebben.  Als 
vereniging moeten wij aan de Badmintonbond bonds- & competitie contributie betalen.  
Het structureel verminderen van het aantal seniorenleden helpt natuurlijk niet mee. Zeer zeker 
moeten er daar véél meer van komen omdat daar uit in de toekomst óók het kader uit geworven 
moet worden. Dit is een taak van alle Zeewally leden,en moeten hun schouders onder de werving 
en behoud van senior & junior leden zetten. Zo niet dan hebben we snel GEEN Zeewally meer. 
 
Met de 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 doen. Incasso vraagt veel discipline.  
Een groot compliment is op zijn plaats voor Wim Harenberg. 
Om de taak van de penningmeester te verlichten, hij doet veel meer dan dat voor Zeewally, heeft 
Zeewally Thea Piet, ouder van een jeugdlid, bereid gevonden om de boekhouding voor Zeewally 
te doen. Thea welkom bij de club. 
 
Eerst even terugblikken naar de grote posten in onze boeken.  
Door een iets andere boekhouding zijn sommige individuele posten uit het verleden gecombineerd. 
 
Aan de opbrengst kant.  
De contributie viel ongunstiger uit dan begroot, €1.500,00  
31 december 2015 had Zeewally 11 senior leden minder als het jaar daarvoor >> 11 x 170,00  
= € 1700,00 derving contributie. 
Veel opzeggers in juni, en pas in september een minimale groei van leden. Dat scheelt toch 
minimaal weer zo 2 maanden contributie over de opzeggers.  
Geen jeugdsubsidie van de gemeente, omdat Zeewally meer dan €5.000,00 eigen vermogen 
heeft, derving € 900,00 p.j. 
De sponsorgelden worden netjes betaald. “Aquadrain” heeft toegezegd om het Mini-Maxi toernooi 
van 2016 te sponsoren.  
Een stuk meer sponsorgeld, o.a. door de actie van de Boni welke € 585,00 opgebracht heeft. 
 
Aan de kosten kant.  
De kosten van de zaalhuur zijn minimaal gestegen. De gemeente verhoogt de huur jaarlijks met de 
prijsindex, inflatiecorrectie. 
Trainerskosten bleven ongeveer gelijk. De jeugdtrainers doen op zaterdag 3 groepen.  
De bondsbijdrage competitie 2015 is een klein beetje gestegen Het bedrag is door verhoging van 
de bondscontributie competitie bijdrage per saldo binnen de perken gebleven maar niet 
kostendekkend. 
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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 
contributie aanpassing voorstellen voor de leden waar de kosten niet door de inkomsten gedekt 
worden. Dit zal als apart agendapunt op de ALV agenda worden opgenomen. 
 
Aanpassingen: 
De opzegdata aanpassen. 
Alle competitie spelers kunnen alleen opzeggen per 01 juli per kalender jaar. 
Bij blessures zijn er geen mogelijkheden om de contributie op te schorten. 
Bij verhuizing kan er ook pas m.i.v. 01 juli de contributie beëindigd worden. 
 
Alle recreanten spelers kunnen alleen opzeggen per 01 januari per kalender jaar. 
Bij dit voorgaande in acht te nemen opzegtermijnen. Vooral voor 01 december wordt scherp 
gesteld vanwege afmelding bij de bond. 
 
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. 
Voor de jeugd competitie: 
Jgd.comp.consumpties op een andere wijze maken, flesjes vanuit de winkel ? 
Op termijn goedkopere kleding leverancier welke kleding kan leveren met dezelfde kwaliteit maar 
niet van een merk. Deze zijn op de markt. Kost wat meer moeite. 
Jeugd kleding sponsor vinden. In het verleden had Zeewally deze ook. 
 
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 1990 
terwijl Zeewolde, tot nu toe, meer dan 3 keer zoveel inwoners gekregen heeft. 
 
Jeugd competitie contributie aanpassen aan werkelijks kosten.  
Zie bijlage begroting. Zeewally heeft veel te weinig senior recreanten spelers welke in het verleden 
deze kosten mede dekten. 
 
Senior competitie contributie aanpassen aan werkelijks kosten.  
Zie bijlage begroting. Deze aanpassing is in verhouding met de jgd.comp.spelers zeer gematigd. 
De sr.comp.spelers spelen op basis van het aantal spelers dan kosten dekkend. 
 
Hans Lewis 
Maart 2016 
 
Open toernooi volledig kostendekkend afgesloten. Netjes gedaan organisatie. 
Min Maxi toernooi is ook binnen de begroting gebleven. 
Netjes gedaan organisatie. 
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T.a.v. de NBB bijdrage om competitie te kunnen spelen, zie hieronder; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omdat op het moment dat de stukken voor de Shuttle Express aangeleverd werden nog niet alle 
competitie spelers bekend waren kan er alleen een indicatie gegeven worden voor deze NBB 
competitive bijdrage. 
Deze zal niet veel verschillen van afgelopen seizoen en wordt geïncasseerd in augustus van dit 
jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionale competitie 

 

Soort competitie 
Bijdrage per 

team 2016 

Bijdrage per 

team 2015 

Regiocompetitie voor gemengde teams, 

mannenteams en vrouwenteams 
 € 269,15  € 266,50 

Regiocompetitie jeugd  € 186,35  € 184,50 

Recreantencompetitie  € 41,40  € 41 

Opstapcompetitie  € 20.20  € 20 
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Gecombineerde balans Periode 0 tot en met 12 2015    
Balans                         Verlies & winst 
Rekening Omschrijving Debet  Credit  Debet  Credit 

500 Voorraad materialen 318,00       

600 Knipscheer Beker 37,00       

700 Eigen vermogen   7.384,34     

1110 Nog te ontvangen bedragen 228,38       

1200 Rabo spaarrek. NL42 RABO 1011 7026 06 6.031,40       

1250 Rekening Courant NL16 RABO 0112 5571 
12 

4.299,84       

1675 Nog te betalen kosten   3.773,86     

4090 Overige bestuurs en organisatiekosten     955,37   

4200 Afschrijving voorraad     477,00   

4350 Kantoorkosten     5,00   

4360 Portokosten     20,70   

4390 Overige administratiekosten     112,49   

4900 Rente Spaarrekening       31,88 

4925 Rente Rekening Courant     145,40   

4950 Bankkosten     105,54   

6000 Zaalhuur     11.693,97   

6050 Trainerskosten     4.463,45   

6060 Opleidingskosten     10,00   

6100 Ned. bandmintonbond kosten     1.665,55   

6210 Club kampioenschap kosten     458,32   

6220 Mini en Maxi toernooi kosten     141,69   

6310 Werving en Promotie kosten     512,32   

6350 Printkosten Shuttle Express     492,79   

6400 Consumptiekosten Balls     50,00   

6450 ALV kosten     60,59   

6460 Website kosten     58,08   

6600 Jeugdcompetitie kosten     846,43   

6650 Jeugdleden kosten algemeen     90,44   

6700 Seniorencompetitie kosten     78,15   

6760 Kleding Beesport kosten       35,00 

6850 Kosten div. Zeewally toernooien     46,77   

6950 Grote Cluactie kosten     188,84   

7000 Inkoop Consumpties Zeewolderhoek     48,07   

8000 Contributie opbrengsten       17.738,68 

8010 Inschrijfgeld opbrengsten       165,00 

8070 NBB competitie bijdrage comp.spelers       1.255,92 

8080 Opbrengst Grote Club actie       728,43 

8300 Opbrengst consumptie Zeewolderhoek       39,00 

8550 Opbrengst Sponsoring en Advertentie ink.       2.019,47 

8900 Overige opbrengsten       470,00 

  10.914,62  11.158,20  22.726,96  22.483,38 

 Saldo verlies 243,58      243,58

  11.158,20  11.158,20  22.726,96  22.726,96 
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 BC Zeewally Begroot Werkelijk 

Begroot 
voorstel 

2 AB Werkelijk 
Begroot  
       A 

Begroot 
      B 

 Begroot 
      C 

 Cijfers in euro's 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2016 

 Kosten:        

4090 
Ov. best- & organisatiekosten 

   955,37 1000,00 1000,00 1000,00 

4200 Shuttles 395,00 400,00 400,00 477,00 500,00 500,00 500,00 

4350 
4360 Porto/kantoorartikelen 50,00 37,45 50,00 25,70 50,00 50,00 50,00 

4390 Div.onkosten/Ov. adm.kosten 100,00 77,02 100,00 112,49 125,00 125,00 125,00 

4925 Rente rekening courant In 2015 betaalde rente voor 2014 145,40 10,00 10,00 10,00 

4950 Bankkosten 230,00 239,61 250,00 105,54 150,00 150,00 150,00 

6000 Zaalhuur 10.800,00 11.339,06 11.500,00 11.693,97 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

6050 Trainer 4.000,00 4713,75 4.500,00 4.463,45 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

6060 Opleidingskosten 450,00 300,00 300,00 10,00 750,00 750,00 750,00 

6100 Ned.Badminton Bond 2.700,00 2.736,50 2.800,00 1.665,55 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

6210 
Clubkampioenschappen  
Senioren & junioren 

200,00 436,95 250,00 458,32 475,00 475,00 475,00 

6215 300,00 0 250,00 0 0 0 0 

6220 Mini-Maxi toernooi kosten 100,00 187,50 150,00 141,69 100,00 100,00 100,00 

 Opbrengsten Mini Maxi 100,00 300,00 300,00 0 0 0 0 

6310 Wervingskosten 100,00 376,27 400,00 512,32 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

6350 Shuttle Express 400,00 734,73 675,00 492,79 500,00 500,00 500,00 

6400 Onderlinge kontakten 500,00 373,40 400,00 50,00 100,00 100,00 100,00 

6450 Kosten ALV 200,00 109,50 150,00 60,59 100,00 100,00 100,00 

6460 Kosten website 70,00 71,87 75,00 58,08 65,00 65,00 65,00 

6600 Kosten jeugd competitie 900,00 761,53 800,00 846,43 900,00 900,00 900,00 

6650 Kosten Jeugd algemeen 200,00 114,50 150,00 90,44 100,00 100,00 100,00 

6700 Kosten senioren competitie 400,00 0 100,00 78,15 100,00 100,00 100,00 

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

6850 
Kosten onderlinge 
toernooien 300,00 64,43 200,00 46,77 100,00 100,00 100,00 

6950 Beloning Grote Clubactie 100,00 170,50 150,00 69,50 75,00 75,00 75,00 

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

7000 Zeewolderhoek ink.cons.    48,07 50,00 50,00 50,00 

 TOTALE LASTEN 24.895,00 23.240,57 23.825,00 22.462,22 24.725,00 24.725,00 24.725,00 

 
 
        

 Inkomsten:        

4900 Rente 150,00 231,32 200,00 31,88 40,00 40,00 40,00 

8000 Contributies 18.300,00 16.705,85 19.216,00 17.738,68 18.000,00 19449,00 20517,75 

8010 Inschrijfgeld nieuwe leden 200,00 215,00 160,00 165,00 160,00 130,00 130,00 

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

1.255,92 1.300,00 1300,00 1300,00 8070 
tegemoetkoming sr.&jr. NBB 
comp. bijdrage 700,00 1.185,00 1.305,00 

8080 Grote Club Actie 500,00 744,53 600,00 728,43 700,00 700,00 700,00 

8900 Overige opbrengsten 200,00 87,00 150,00 505,00 525,00 500,00 500,00 

8300 
Opbrengsten 
Zeewolderhoek 50,00 0 0 39,00 50,00 40,00 40,00 

8550 Sponsoring  1.100,00 1.379,48 1.300,00 2.019,47 1500,00 1500,00 1500,00 

         

 Baten 22.000,00 21.103,18 23.531,00 22.483,38 22.275,00 23.659,00 24.727,75 

 Resultaat  -2.895,00 -2.137,39 -294,00 -243,58 -2.450,00 - 1.066 + 2,75 



shuttle        express 
 

 
 

  

 
 

25

Voorstel 2AB is tijdens de ALV 2015 aangenomen, zie ALV verslag Shuttle-Express augustus 
2015 
Je kan de voorstellen nazien op de website in de ALV Shuttle-Express van maart 2015 
Voorstel 2AB wordt aangenomen: €1,50 per maand verhoging vanaf 1 juni 
T.a.v. de prognose zijn we heel dichtbij gekomen. 
 
 

Bijlage bij begroting 2016 
 
Begroot A:  
Geen aanpassing contributie inkomsten. 
 
Begroot B:  
Aanpassing contributiekosten competitie junioren met € 5,00 per maand ingaande 01 april 2016 > 
opbrengsten voor Zeewally ongeveer 9 x 25 x 5,00 = € 1.125,00 
Jeugd competitie spelers ontvangen per speler een Zeewally toelage van ongeveer € 125,00 over 
2015 om competitie te kunnen spelen. 
Wij als bestuur vinden dat Zeewally dan ook een bijdrage kan geven om de jeugd competitie te 
laten spelen.  
 
Nu we bij benadering een beter zicht hebben op de kosten vind het bestuur dat de comp.jeugd een 
hogere bijdrage moet betalen op de extra kosten welke ook véél meer speelmogelijkheden geeft. 
Jeugd comp.spelers kunnen spelen op de zaterdag, dinsdag, en op de zondag als er in Zeewolde 
competitie gespeeld wordt. De recreanten spelen alleen op de zaterdag. 
De jeugdrecreanten spelen meer dan kosten dekkend. Dan hou je nog een bedrag over dat 
Zeewally bij de comp.jeugd kosten in aftrek genomen is.   
 
Alles bij elkaar blijft er dan bedrag van € 125,00 per speller over welke niet door 
jgd.comp.contributie gedekt wordt.  De jgd.comp.spelers dragen bij aan de extra kosten per 01 
april 2016 voor een bedrag van € 5,00 per maand in 2016.  
 
Vanaf 01 april is dat nog 9 maanden dus een totaal bedrag van € 45,00 per jgd.comp.speler. De 
overige Zeewally leden betalen dan gezamenlijk in 2016 € 80,00 per spelend jgd.comp.lid !!   Dan 
gaan we nog uit van het aantal jgd.comp.spelers 2015. 
 
De vooruitzichten voor het 2e gedeelte van 2016 is dat het aantal jgd.comp.spelers afneemt. 
Dat betekent financieel dat voor het 2e kwartaal 2016 Zeewally meer meebetaald. 
Dit lijkt ons een reële tegemoetkoming aan de overige Zeewally leden. 
Dus de Zeewally contributie voor de comp.jeugd spelers wordt € 16,83 per maand, per kwartaal 
incasso ronde: € 50,50 ingaande 01 april 2016. 
 
Nog steeds een competitieve contributie in vergelijking met overige verenigingen in Zeewolde.  
De verplichte bondsbijdrage welke in augustus geïncasseerd wordt is NIET hierin verwerkt, maar 
zal weinig verschillen met 2015. 
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Daarnaast hebben we bij benadering berekend dat de comp.senioren per speler een toelage 
ontvangen van € 43,95 van Zeewally in 2015. Dit op dezelfde wijze als bij de junioren. 
Wij willen als bestuur dan ook voorstellen dat de Zeewally comp.bijdrage in de contributie bij de 
comp.senioren met € 1,50 per maand omhoog gaat ingaande 01 april 2016 
 
Uitgaande aantal comp.spelers van 2015 geeft dat een plus van € 18,00 per jaar per speler. 
Er waren 18 comp.sr.spelers. 
 
Opbrengsten voor Zeewally ongeveer 18 x 1,50 x 12= € 324,00  
 
Dus de Zeewally contributie voor de comp.senior spelers wordt € 20,67 per maand, per kwartaal 
incasso ronde: € 62,00 Ongeveer dezelfde contributie als van Basic Fit. 
 
 
Begroot C: 
Om het voorziene begrotingstekort helemaal dicht te maken is voorstel C om alle basis contributies 
omhoog aan te passen  met € 1,25 per maand. Dit geeft een opbrengst, uitgaande van 95 leden 
welke volledige basis contributie betalen  
95 (leden) x 9 (aantal maanden nog in 2016) x 1,25 = € 1.068,75  
 
Per saldo betekend voorstel C dat dan de volgende contributie kosten m.i.v. 01 april 2016 gaan 
gelden; 
 
Jeugd recreant: nu 32,50 + (3 x1,25) = € 36,25 per kwartaal c.q. incasso ronde  
                                                                                                                              € 12,08 p.maand 
 
Jgd.comp.speler: nu 35,50+(3x1,25)+(3x5,00)Z.comp.=€ 54,25 per kwartaal c.q. incassso ronde 
                                                                                                                              € 18,08 p.maand 
 
Senior recreant: nu 46,50 + (3x1,25) = € 50,25 per kwartaal c.q. incasso ronde 
                                                                                                                              € 16,75 p.maand 
 
Sr.comp.speler: nu 57,50 + (3x1,25) + (3x1,50) = € 65,75 per kwartaal c.q. incasso ronde 
                                                                                                                              € 21,92 p.maand 
 
 
Wij als bestuur willen er  bij benadrukken dat elk lid en het behouden van leden voor elk lid 
van Zeewally een voorwaarde is om deze sport leuk en betaalbaar te houden. 
De doelstelling is contributie aanpassing met de inflatie maar dat lukt alleen als alle leden, ouders 
c/q verzorgers, reclame maken voor Zeewally en groei van het aantal leden ! 
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COLOFON 

 
Sporthallen 
Het Baken, Horsterweg 25, Zeewolde, 036 – 522 39 79 

Zeewolderhoek, De Verbeelding 27, Zeewolde, 036 – 522 54 90 

 
Informatie jeugd recreanten 
Lestijden Zeewolderhoek: zaterdag 9:00-10:30, 10:30-12:00 uur & 12:00-13:30 uur 
Contactpersoon: Erwin van de Beek 
 
Aanmelden / opvang nieuwe leden 
Via de ledenadministratie kunnen nieuwe leden zich opgeven voor een introductieavond.  
Deze wordt door Hans Lewis geregeld.  
T 036 – 522 18 97 
E ledenwerving@zeewally.nl  
 
Afmelden 
Recreanten kunnen zich uitsluitend afmelden per 1 juli of per 1 januari. Competitiespelers kunnen 
zich, in verband met het competitieseizoen, uitsluitend afmelden per 1 juni. In alle gevallen geldt 
een opzegtermijn van 4 weken. Afmelding dient schriftelijk plaats te vinden, liefst met vermelding 
van de reden van afmelden. Houd de opzegtermijn in ere in verband met het tijdig intrekken van de 
automatische incasso. Voor opzegdatum van 01 januari geldt 01 december i.v.m. het afmelden bij 
de bond. 
 
Clubkleding 
De vereniging beschikt over een eigen clubtenue. Alle sr-competitiespelers moeten hierin hun 
wedstrijden te spelen. De kleding wordt gesponsord door diverse bedrijven. De clubkleding is te 
bestellen bij de kledingcommissie.  
Contactpersoon: Carolien van der Bedem  
E-mail: kleding@zeewally.nl  
 
BC Zeewally op het Internet 
E-mail: info@zeewally.nl 
Website: www.zeewally.nl 
Twitter:www.twitter.com/bczeewally 
Ondersteuning en redactie: Volker Hälsig & Remco van Beek 
 
Kopij clubblad Shuttle Express 
Kopij is van harte welkom en kan digitaal worden ingeleverd bij de redactie. (Word / Arial 11) per e-
mail naar shuttle@zeewally.nl.  
 
De Shuttle Express komt 5 x per jaar uit. 
Per jaar wordt tevens 1 speciale Alg. Leden Vergaderingeditie gemaakt. 
 
Deadlines om kopij in te sturen    
10 februari,  
10 mei,  
10 augustus,  
10 oktober,  
10 december 
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