
 De Shuttle 
               Express 
 
 
 
 
 

ALV-editie 
Dinsdag 9 mei om 20:00 in het Baken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 
Met in dit nummer: 
 
Alle stukken voor de Algemene 
Ledenvergadering op dinsdag 9 mei 
 
 

Kijk ook op de website www.zeewally.nl 
            
   
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 



shuttle        express 
 

 
 

  
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HET BESTUUR 
 

 
  

 

   
Ronald Stokkentreef 

Voorzitter 
 

Erwin van de Beek 
Penningmeester 

Nick Hidding   
Secretaris 

Michel van Buul 
Jeugd 

competitieleider 

Denise Hornsveld 
Senior    

   competitieleider 

Rianne Doorn 
Senior 

competitieleider 

CONTACTPERSONEN 
(Jeugd)Voorzitter: 

Ronald Stokkentreef 
036 – 522 23 59 
voorzitter@zeewally.nl 

Penningmeester: 

Erwin van de Beek 
036 – 536 96 68 
penningmeester@zewally.nl 

Secretaris: 

Nick Hidding 
06 – 13 745 540 
secretaris@zeewally.nl 

Redactie Shuttle Express: 

Volker Hälsig 
036 – 522 72 07 
shuttle@zeewally.nl 

Competitieleider Senioren: 

Rianne Doorn 
Denise Hornsveld 
competitieleider@zeewally.nl 

Competitieleider Junior: 

Caroline v.d. Bedem (CCP) 
Michel van Buul (Jeugd Competitie Leider) 
jeugdcommissie@zeewally.nl 

Jeugdcommissie: 

Peter van den Bedem 
Michel van Buul 
jeugdcommissie@zeewally.nl 

Kledingcommissie: 

Caroline van den Bedem 
kleding@zeewally.nl 
 

Trainers (competitie):  

Max Sibbald & Manon Sibbald  
mia_manonsibbald@hotmail.com 

Trainers (jeugd): 

Andy Basran, Peter v.d. Bedem 
Erwin van de Beek, Kasper Hijne 
jeugdcommissie@zeewally.nl 

Ledenadministratie: 

Wim Harenberg 
036 – 522 7716 
ledenadministratie@zeewally.nl 

Redactie website: 

Remco van Beek 
036 – 848 16 63 
postmaster@zeewally.nl 

Sponsorcommissie 

Judith Bremmers 
Ronald Stokkentreef 
sponsorcommissie@zeewally.nl 

Activiteitencommissie: 

Peter v.d. Bedem, Michel van Buul, 
Jolanda van Maanen, Anneke Assies en  
Yvonne in ’t Veld 
activiteitencommissie@zeewally.nl 
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017 
 
Datum:  Dinsdag 9 mei 2017 

Locatie:  Vergaderzaal bovenin Sporthal ’t Baken  
Aanvang:  Inloop 19.45 begin 20.00 tot ca. 21.30 

 
NB: Er kan tijdens de ALV niet worden gebadmintond! 
Algemene ledenvergadering 2017 
 
Datum: Dinsdag 9 mei 2017 
Locatie: Sporthal ’t Baken 
Aanvang: inloop 19:45, vergadering van 20:00 tot ca. 21:30 
 
Tijdens de ALV kan er niet gebadmintond worden! 
 
1. Opening 
2. Vaststellen notulen ALV 22 maart 2016 en ingelaste ALV 10 mei 2016 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Verslag van de commissies 

5.1. Bestuur     Ronald, Erwin en Nick 
5.2. Shuttle Express    Volker Hälsig 
5.3. Competitieleiding     Rianne Doorn / Denise Hornsveld 
5.4. Ledenadministratie    Wim Harenberg 
5.5. Kledingcommissie    Caroline van der Bedem 
5.6. Sponsorcommissie    Judith Bremmers 

5.7. Activiteitencommissie   Peter, Michel, Jolanda, Anneke en Yvonne 

6. Financiën  
7. Rondvraag 
8. Sluiting 
 
Eventuele extra agenda punten en / of aanvullingen kunnen voorafgaande aan de vergadering aan 
de agenda worden toegevoegd. 
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NOTULEN ALV 2016 
 
Notulen Algemene Leden Vergadering 2016 
 
Datum:   dinsdag 22 maart 
Tijd:    20:00 
Aanwezig:  19 leden inclusief bestuur 
 
1. Opening 
Om 20:00 opent Linda Beekman de vergadering 
 
2. Vaststelling notulen ALV 2015 
In 2015 zijn er twee ALV-momenten geweest. Op 24 maart de reguliere vergadering en op 27 
oktober een ingelaste vergadering met een stemronde voor Nick als secretaris. De notulen van 
beide momenten zijn goedgekeurd. 
 
3. Mededelingen 
Thomas Sibbald volgt een verkorte trainingscursus en loopt stage bij Zeewally. Hij ondersteunt 
Max bij de trainingen en zal de organisatie van de clubkampioenschappen regelen. 
 
Kasper Hijne en Manon Sibbald zijn voor langere tijd in het buitenland. De trainingen van Kasper 
en Manon worden opgevangen door de andere trainers (Max, Erwin, Ronald, Thomas, etc) 
 
De beginnerstraining voor recreanten is weer begonnen. Het gaat om een blok van 10 lessen. 
 
Het bestuur gaat onderzoeken of een samenwerking met het Racketcentrum mogelijk is. 
 
Nick heeft het logo van Zeewally aangepast. In het nieuwe logo is de tekst ‘Badmintonclub 
Zeewally’ toegevoegd zodat meteen duidelijk is om welke vereniging het gaat. Het bestuur vraagt 
de verschillende commissies om dit logo te gebruiken in de communicatie naar buiten. Het logo zal 
digitaal verspreid worden. 
 
Op bevrijdingsdag zal Zeewolde worden omgetoverd tot een Olympisch dorp. Op het 
evenemententerrein kunnen teams verschillende sporten uitoefenen. In eerste instantie zou 
badminton hier niet bij horen, maar na vragen van het bestuur kan Zeewally toch mee doen. Dit is 
een goede mogelijkheid voor Zeewally om nieuwe senioren aan te trekken. Teams die mee willen 
doen kunnen zich bij het bestuur aanmelden. 
 
Wim Harenberg is verkozen tot Vrijwilliger van het jaar 2015 
 
Erwin van de Beek vraagt of de opzet van de clubkampioenschappen een andere opzet kan 
krijgen. Het zou volgens Erwin eerlijker zijn om op leeftijd in te delen, zodat niet iemand van 17 
tegen iemand van 10 komt te staan. Max Sibbald en Ronald Stokkentreef zullen dit bespreken voor 
volgend jaar. 
 
Een aantal vrijwilligers is afgelopen jaar gestopt: 
- Erwin van de Beek (Voorzitter Jeugdcommissie) 
- Rob van der Meer (Sponsorcommissie) 
- Monique Stehouwer (Kledingcommissie) 
- Ronald Mol (Beheer Website) 
Daar zijn gelukkig ook nieuwe vrijwilligers voor in de plaats gekomen: 
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- Ronald Stokkentreef (Voorzitter Jeugdcommissie) 
- Caroline van den Bedem (Kledingcommissie) 
- Michel van Buul (Jeugdcommissie/Activiteitencommissie) 
- Peter van den Bedem (Activiteitencommissie) 
- Thea Piet (Boekhouding) 
- Remco van Beek (Beheer Website) 
- Denise de Goeij (Activiteitencommissie) 
- Jolanda van Maanen (Activiteitencommissie) 
 
Het bestuur is erg blij met de inzet van deze vrijwilligers. Er wordt alleen nog iemand gezocht voor 
de Sponsorcommissie. Rob van der Meer is gestopt en Judith Bremmers kan dit niet alleen aan. 
 
4. Nieuwe clubkleding 
Caroline van den Bedem is druk bezig met de clubkleding voor komend seizoen. Vanuit de jeugd 
zijn er klachten gekomen over de huidige kleding, die zou doorschijnen. Om die reden heeft 
Caroline naar kleding gezocht die minder wit is. De uitgangspunten zijn: 
- Voor zowel jeugd als senioren beschikbaar 
- Lang leverbaar (meerdere seizoenen) 
- Niet doorschijnend 
 
Caroline heeft kleding gevonden die tot eind 2019 leverbaar is en in alle maten te krijgen is. Deze 
kleding is er in het rood en blauw, de aanwezige leden kunnen stemmen voor een kleur. 12 leden 
kiezen voor blauw, 4 leden kiezen voor rood. Caroline gaat blauwe shirts bestellen zodat leden 
kunnen passen. 
 
5. Verslag van bestuurscommissies 
 

5.1. Jeugdcommissie 
Ronald Stokkentreef is niet aanwezig bij de vergadering, Linda Beekman neemt dit over.  
 
De Jeugdcommissie is flink gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Erwin en Moniek zijn gestopt, 
Ronald en Caroline nemen de taken over. Bovendien gaat Michel van Buul Josette helpen met de 
competitieleiding van de jeugd.  
 
Het Mini Maxi Toernooi 2016 was een groot succes met 33 deelnemende teams. Vorig jaar waren 
er beduidend minder teams dus dit is een goede ontwikkeling. 
 
Linda geeft aan dat het belangrijk is dat er goede communicatie is tussen de trainers en de 
Jeugdcommissie. Dit is bij de bestuursvergadering van 15 februari al besproken met Ronald en 
Max. 
 
Visie Jeugdcommissie: Ieder kind moet kunnen spelen en meedoen met competitie ongeacht 
niveau en resultaat. 
 
Volgend jaar zullen er vier teams meedoen met de competitie. Dit is éém team minder dan 
afgelopen jaar maar dat komt doordat een team doorschuift naar de senioren. 
 
Josette vraagt of jeugdleden sneller een bondsnummer kunnen krijgen, zodat ze makkelijker 
kunnen invallen bij de competitie. De kosten hiervan zijn €10 per lid. Dit is nogal een bedrag als 
alle jeugdleden een bondsnummer zouden krijgen, dus voorlopig wordt dit niet doorgezet. 
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5.2. Sponsorcommissie 
Judith Bremmers is niet aanwezig bij de vergadering, Linda Beekman neemt dit over. 
 
Rob van der Meer is gestopt als vrijwilliger, Judith zoekt naar ondersteuning. 
Het gaat om de volgende taken: 
- Vaste sponsoren bezoeken 
- Beleid uitvoeren 
- Nieuwe contacten leggen 
 
De Boni Actie was een groot succes voor Zeewally en heeft een mooi bedrag opgeleverd. 
 

5.3. Competitieleiding Senioren 
Het was een goed jaar voor de senioren. Er deden twee teams mee en beide teams zijn als 
tweede geëindigd.  
 
Volgend seizoen doen er drie teams mee, een team stroomt door vanuit de jeugd. 
 
Team 1 wil proberen te promoveren naar de tweede klasse, er is een verzoek ingediend bij de 
bond. 
 
Team 3 zal met veren shuttles gaan spelen, ze zullen dit zelf gaan bekostigen. 
 

5.4. Activiteitencommissie 
Denise de Goeij, Peter van den Bedem, Michel van Buul en Jolanda van Maanen hebben de 
organisatie van het Mini Maxi Toernooi verzorgd. Met 33 deelnemende teams was dit toernooi zeer 
geslaagd. 
 
Bij het Kersttoernooi heeft het bestuur meegeholpen. 
 
22 mei wordt het tweede Zeewally Open Toernooi georganiseerd. Rianne Doorn, Denise 
Hornsveld, Mariska Kooi, Daniël de Lijster en Nick Hidding verzorgen de organisatie van dit 
toernooi. De inschrijving verloopt goed, er zijn nog vier plaatsen over: twee in de vierde klasse mix 
en twee in de heren dubbel. Het zou mooi zijn als dit teams van Zeewally zelf zijn. 
 

5.5. Shuttle Express 
 
Voor Volker Hälsig was het het eerste jaar om de redactie van de Shuttle Express uit te voeren. Dit 
gaat goed, maar het vullen van het blad blijft een aandachtspunt. Er komt maar weinig content 
binnen. Rianne Doorn stelt voor om een soort voorstelronde te doen aan de hand van een 
vragenlijst. Dit idee wordt goed ontvangen. Rianne zal een format maken. 
 

5.6. Ledenadministratie 
Afgelopen jaar is er een grote terugloop geweest in het aantal senioren. Dit is zorgelijk en een 
grote uitdaging voor de club. 
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6. Financieel jaarverslag 
Door het teruglopende aantal senioren kan er geen sluitende begroting gemaakt worden. In de 
huidige situatie kost de jeugd veel meer dan er aan contributie binnen komt. Dat komt vooral door 
het aantal trainingsuren. Tot nu toe was dit geen probleem omdat er voldoende senioren waren om 
dit te compenseren. Nu lukt dat echter niet meer en zal er wat veranderd moeten worden. Het 
bestuur stelt voor om de contributie van de competitie spelende jeugd te verhogen en komt met 
een aantal opties waarop gestemd kan worden: 
 
A Geen aanpassing contributie (resultaat -€2450,00) 
B  Aanpassing contributie voor jeugd competitie lid met €5,00 per maand + €1,50 per senior 

competitie lid per maand ingaande 1 april 2016 (resultaat -€1066,00) 
C Aanpassing contributie alle leden met 1,25 per maand bovenop de verhoging van 

contributie van de competitie spelers (resultaat +€2,75) 
 
1 stem voor optie A 
1 stem voor optie B 
10 stemmen voor optie C 
7 leden hebben zich onthouden van stemmen. 
 
Optie C is daarmee aangenomen.  
 
Het bestuur geeft aan dat de verhoging van de contributie wellicht weer teruggedraaid kan worden 
als er voldoende nieuwe senioren verwelkomd worden. Daarbij doet het bestuur een paar 
toezeggingen: 

- Onderzoeken van structurele oplossing voor verlaging van kosten 
- Zaalhuur is een zeer grote kostenpost, wat zijn de mogelijkheden? 
- Samenwerking Zeewally en Racketcentrum uitwerken 

 
Mariska Kooi en Michel van Buul hebben de kascontrole uitgevoerd. Komend jaar zal Peter van 
den Bedem Michel van Buul aflossen. Volker Hälsig is reserve. 
 
7. Rondvraag 

7.1. opzegmomenten 
Het bestuur heeft voorgesteld om van twee opzegmomenten naar één opzegmoment per jaar te 
gaan. Erwin van de Beek vraat of dit reëel is en stelt voor om een stemronde te houden. 
 
1 stem voor 
16 stemmen tegen 
2 leden hebben zich onthouden van stemmen. 
 
Het blijft voorlopig dus bij twee opzegmomenten per jaar. 
 

7.2. Competitie bijdrage voor de bond 
Per team moet er een bepaald bedrag worden betaald aan de bond voor deelname aan de 
competitie. Er wordt gevraagd of de kosten hiervan omlaag kunnen door het aantal teams bij de 
jeugd te verlagen. Door bijvoorbeeld 4 volle teams te maken in plaats van 5 kleinere teams. Hans 
Lewis heeft toegezegd dit te onderzoeken 
 
 
 

7.3. Contributie competitie 
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Jeugd onder 18 die bij de senioren competitie spelen betalen nu nog jeugdcompetitie contributie. 
Moet dat geen seniorencompetitie contributie worden? Dit zal bij de eerstvolgende 
bestuursvergadering besproken worden. 
 

7.4. Prijsvraag 
Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst in januari kwam Linda met het idee om een slogan te bedenken 
om Zeewally mee te promoten. Linda vraagt of leden nog een leuk idee hebben om de volgende 
zin af te maken: “Badmintonclub Zeewally: van campingsport naar...”. 
Ideëen kunnen voor 5 mei gestuurd worden naar voorzitter@zeewally.nl en Linda heeft een leuke 
prijs voor de winnaar.  
 
8. Sluiting 
Linda sluit de vergadering om 21:30 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:voorzitter@zeewally.nl
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NOTULEN INGELASTE ALV 2016 
Datum:  10 mei 2016 
Locatie: Sporthal ’t Baken 
Aanwezig: Nick Hidding & Hans Lewis van huidige bestuur en ongeveer 30 leden en ouders 

De vergadering wordt, wegens gebrek aan een voorzitter, geleid door Martijn Rink.  

Er staat een aantal punten op de agenda: 
- Er moet een nieuwe voorzitter aangesteld worden 
- Hans Lewis heeft aangegeven te willen stoppen als penningmeester maar wel als algemeen 

bestuurslid actief te willen blijven. Er zal dus ook een nieuwe penningmeester aangesteld moeten 
worden. 

Ronald Stokkentreef meldt zich aan voor de functie van voorzitter en dit wordt met ruime 
meerderheid goedgekeurd door de aanwezige leden en ouders. 

Erwin van de Beek kon niet aanwezig zijn bij de vergadering maar heeft wel laten weten een 
bestuursfunctie op zich te willen nemen. Hij zal het penningmeesterschap overnemen van Hans 
Lewis en ook dit wordt met ruime meerderheid goedgekeurd.  

Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit:  
Ronald Stokkentreef  Voorzitter 
Erwin van de Beek  Penningmeester 
Nick Hidding   Secretaris 
Hans Lewis   Algemeen bestuurslid 

De vergadering wordt door Martijn Rink gesloten. 
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JAARVERSLAG BESTUUR 2016 / 2017 
 
2016 was een bijzonder jaar voor onze vereniging; We begonnen vol enthousiasme aan een nieuw 
jaar, verkeerden in een bestuurlijke crisis, maar zagen ook meer leden competitie gaan spelen dan 
ooit tevoren. Een jaar waarin we behoorlijk met elkaar overhooplagen en waarin een deel van het 
bestuur, ondanks het herhaald uitspreken van de volle waardering en respect voor het bestuur als 
vrijwilliger, besloot haar functie terug te geven. Spijtig naar mijn gevoel, zeker gezien het feit dat 
het betreffende bestuur met veel liefde erg veel tijd in haar taken investeerde. Na een extra 
ingelaste ledenvergadering is er een nieuwe voorzitter (Ronald Stokkentreef) en penningmeester ( 
Erwin van de Beek) gekozen. Hans heeft tot medio september 2016 de penningmeester taak als 
duobaan waargenomen, waarna alle formaliteiten afgehandeld waren. 
 
 
Mede om die reden vind ik het op zijn plaats om vanaf deze plek Hans een bijzonder dankwoord 
toe te spreken; als er iemand al jaren heel veel tijd in BC Zeewally heeft geïnvesteerd is hij het wel. 
Hans nogmaals bedankt; ik hoop van harte dat je nog heel lang een tevreden spelend lid mag 
blijven! Naast een dank aan Hans ook een speciaal dankwoord aan Wim Harenberg die altijd maar 
weer paraat is met de ledenadministratie en incasso en Thea Piet als steun en toeverlaat voor het 
completeren van alle boekhouding. 
 
 
Gedurende het jaar zijn achter de schermen vele dingen gebeurt, zoals besprekingen met het 
Racket Centrum om daar eventueel “Zeewally” onder te brengen. Naar een aantal gesprekken 
bleek het toch geen haalbare kaart om daar te gaan badmintonnen.  
 
 
Max Sibbald had aangeven om na het seizoen te gaan stoppen, hij heeft dat al een 2 jaar geleden 
uitgesproken om toch te gaan stoppen. Hij heeft een aanbieding gekregen om de ere divisie te 
gaan trainen en dat was ook het doel van Max. Het is jammer dat Max ons gaat verlaten, na ca 15 
jaar, waarin we veel van hem hebben geleerd. Ook verzorgde hij al die jaren de 
Clubkampioenschappen, waar toch nog veel tijd in gaat zitten en willen hem daar ook voor 
bedanken. 
 
Voor Max is er een nieuwe trainer aangetrokken, zijn naam is Andy Basran, geboren in Surabaja, 
Indonesie. Andy heeft lang bij BAN training gegeven en geeft sinds kort ook training in Nijkerk. De 
eerste gesprekken waren positief van beide kanten en op verzoek van Andy heeft hij bij de jeugd 
een introductie training gegeven om te zien wat voor niveau er bij de jeugd is en of hij daar 
mogelijkheden in ziet. Hij gaf aan zeer verrast te zijn van de inzet van de jeugd en hij graag met 
deze jeugd aan de slag wil. De training bleek ook nog positief bij de jeugd aan te slaan mede 
omdat Andy een andere trainingsmethode heeft. Hij kwam binnen met een grote GettoBlaster!!!!!!! 
 
Andy gaf aan het seizoen te beginnen met buitentraining, in de vorm van een soort BootCamp!!!!!! 
Doe allen mee!!!! 
 
Wij wensen hierbij Andy veel succes toe. 
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TOEKOMST NA 2017 
De structurele terugloop van het aantal leden blijft zorgen baren. De toekomst van Zeewally is 
alleen een zekere toekomst als we voldoende leden hebben; we dreigen een kritisch punt te 
bereiken, waarbij onze contributie inkomsten niet meer voldoende zijn om in de kosten te voorzien. 
Voor nu kunnen we dat nog opvangen door te snijden in alle mogelijke voordelen en kosten, maar 
feit blijft dat we meer aanwas nodig hebben. Zoals ook vorig jaar reeds gemeld hebben we toch 
snel minimaal 30 nieuwe leden nodig om onze toekomst te verzekeren. 
 
Een heel belangrijk element daarin is de sfeer op onze club; hoe gaan we met elkaar om? Geven 
we elkaar de ruimte? Betrekken we iedereen in het spel? Zit er niemand aan de kant? Alleen als 
we ervoor zorgen dat sporten bij BC Zeewally écht leuk is, kunnen we dat uitdragen naar anderen 
en potentiële nieuwe leden enthousiast maken.  
 
Laten we er samen voor zorgen dat er bij BC Zeewally voor iedereen plek is, of je nou 2e klasse 
speelt, of geen bal raakt…ieder lid is een gelijkwaardig lid en heeft recht op dezelfde faciliteiten. 
Daarnaast hebben we elkaar ook gewoon echt nodig om deze vereniging te kunnenlaten 
voortbestaan….een vereniging vorm je samen! 
 
Ik nodig eenieder, jong, oud, van welk niveau dan ook, uit om met ons mee te denken en ervoor te 
zorgen om onze club weer een florerende club te laten zijn; het bestuur zoekt vooral ook ervaring 
en samenwerking met andere verenigingen en denkt vooral ook na over hoe we bijvoorbeeld 
trainingen nog meer kunnen laten aansluiten, of nog meer leden bij een training kunnen betrekken.  
 
Het Bestuur, 
 
Ronald Stokkentreef, Erwin van de Beek en Nick Hidding 
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VERSLAG  REDACTIE SHUTTLE EXPRESS 
 
Beste badmintonners, 
 
Dit is al weer mijn tweede seizoen als eindredacteur van de Shuttle Express. En ten opzicht van 
het eerste seizoen zijn en aantal dingen beter gaan lopen. Zo komen er steeds meer stukjes 
binnen, maar helaas zijn het toch meestal de zelfde leden die iets opsturen. Dus dit kan nog beter 
en zal ik leden proactief blijven benaderen om iets op te sturen. 
 
Eind 2016 is met het bestuur overleg geweest om de Shuttle Express digitaal te verspreiden. Eerst 
als proef, met als doelstelling om te zien of het digitaal lezen aansluit bij de wensen van de lezers. 
Daarnaast maakt het digitaal verspreiden het samenstellen van de Shuttle Express makkelijker. Bij 
een gedrukte versie moest het aantal pagina’s een veelvoud van vier zijn. Bij het verspreiden van 
een digitale versie is het aantal pagina`s niet van belang en kost het mij dus minder tijd om de 
Shuttle Express samen te stellen. Een ander voordeel van digitale verspreiding is het besparen op 
de drukkosten, ook niet onbelangrijk. Maar het belangrijkste is hoe onze leden de digitale versie 
ervaren.  
 
Terug kijkend op de gedrukte en sinds kort digitale edities van de Shuttle Express hoop ik dat jullie 
met plezier ons clubblad lezen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Volker Hälsig 
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VERSLAG  SENIOREN COMPETITIE 2015 - 2016 

Senioren competitie 2016-2017, een bewogen seizoen. 

 
Afgelopen seizoen heeft B.C. Zeewally deelgenomen met vier teams. Twee teams in de vierde 
klasse, waaronder een team wat rechtstreeks uit de jeugdcompetitie kwam, één team in de derde 
klasse en één team in de tweede klasse. Omdat niemand zich had opgegeven als invaller voor dit 
seizoen hebben wij per team twee heren en twee dames vastgezet en de rest niet ingedeeld zodat 
er ruimte was om bij elkaar in de vallen. Er zijn echter veel regels veranderd ten opzichte van het 
invallen waardoor wij het overzicht niet meer hadden en helaas meerdere boetes hebben moeten 
incasseren. Daarnaast hebben we ook te kampen gehad met meerdere blessures waardoor het 
invallen bij elkaar ook van hoge noot was. 
 

Verder willen wij de teams, met in het bijzonder team 3, een compliment geven voor de 
zelfstandigheid dit jaar. 
 

Wij willen de ALV meteen aangrijpen om de nieuwe teams bekend te maken. Dit jaar gaan we door 
met drie teams. Ook dit seizoen zetten wij weer vier spelers per team vast, met als doel dat de 
‘invallers’ drie keer kunnen invallen, voordat ook deze spelers vastgezet moeten worden.  
 
Wij hopen dat alle spelers zich kunnen vinden in deze opstelling. Per team kunnen we de ‘invallers’ 
en de vaste spelers nog aanpassen en dit willen wij dan ook met alle drie de teams bespreken 
voordat we dit vast zetten. 
 
 

Nog één ding: ‘Op naar een boetevrij jaar!’ 

 

 
 
 
 
 

JAARVERSLAG LEDENADMINISTRATIE 
 
Het ledenaantal is helaas bij zowel jeugd als senioren fors teruggelopen. 
 
In onderstaand overzicht ziet u het ledenverloop in 2016 van Zeewally.  
  

OVERZICHT LEDENAANTAL ZEEWALLY 
  

 JEUGD SENIOREN BIJZ LEDEN *)  TOTAAL 

1-1-2016 57 53 9 119 

1-7-2016  48 48 9 104 

1-1-2017 43 44 9 96 

Toelichting: 
Bijz leden: Ereleden, Donorleden en ‘contributievrije’ leden 
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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 

1-1-2017 43 44 87 

 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Wim Harenberg 
Ledenadministratie/Incasso 
 
 
 
 
 

 

JAARVERSLAG KLEDINGCOMMISSIE 

 
Het jaar 2016 was natuurlijk het jaar van het nieuwe clubshirt! Eind 2015 ben ik al gaan zoeken 
naar een geschikt shirt dat zo lang mogelijk leverbaar is. Veel shirts zijn namelijk maar beperkt 
leverbaar. Uiteindelijk heb ik een mooi shirt gevonden dat zowel een dames, als herenmodel heeft, 
lekker zit en tot en met 2019 leverbaar is.  
 
Voor het competitieseizoen 2016-2017 zijn er uiteindelijk 45 competitieshirts besteld. Ook zijn er 
enkele recreant-leden die eenzelfde shirt hebben besteld. De speelavonden kleuren dus steeds 
meer blauw! Dat is erg leuk om te zien. Ook verschijnen er steeds meer bijbehorende 
trainingspakken, zodat we niet alleen tijdens de wedstrijden herkenbaar zijn. 
 
Het clubshirt is in eerste instantie in bruikleen uitgegeven aan alle competitiespelers. Bij de 
uitreiking van de shirts is vermeld, dat als het bestuur gedurende het competitieseizoen geen 
shirtsponsors zou vinden, het competitieshirt uiteindelijk toch gedeclareerd zou worden aan de 
betreffende speler. Omdat Jeugdteam 3 uiteindelijk het enige team is waarvoor een sponsor is 

Opzeggingen Jeugd Senioren 

1-7-2016 11 7 

31-12-2016 5 6 
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gevonden, namelijk AAC Administration and Consultancy uit Amersfoort, heeft het bestuur 
besloten om de shirts alsnog te declareren zodat ze in eigendom van de spelers zelf komen. De 
bruikleenovereenkomsten worden dan ook vernietigd. 

 

Clubshirt Zeewally: Erima Razor 2.0 Polo Curacao/Zwart/Wit 
 

Via Zeewally bestellen (vóór 1 juni 2017 opgeven!) 
Om iedereen de gelegenheid te geven om ook in zo’n nieuw 
shirt te spelen, is er nog de mogelijkheid om zo’n shirt aan te 
schaffen. De prijs van het shirt met clublogo van Zeewally is 
€27,= en wordt door de penningmeester tegelijk met de 
eerstvolgende contributie-inning van uw rekening 
afgeschreven. 
 
Dus wilt u ook zo’n mooi shirt, mail dan vòòr 1 juni 2017 
naar kleding@zeewally.nl en geef de juiste maat door.  
 
Er zijn geen pasmaten beschikbaar en de maat die u besteld 
is bindend. Als u twijfelt over de maat, dan heb ik wel een 
overzicht van competitiespelers die al eenzelfde shirt hebben. 
U kunt diegene dan zelf benaderen om hun shirt even te 
passen. Trainingspakken of shorts moet u altijd zelf bestellen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zelf bestellen op moment dat het u uitkomt 
U kunt ook op elk willekeurig moment eenvoudig zelf een shirt of trainingspak bestellen bij 
www.teamswear.be (de actuele prijzen staan op de website). Het shirt heeft dan geen clublogo.  
 
Klik op de website op het merk Erima en het kleurvlak Curacao, dan goed letten op het juiste 
model namelijk Razor 2.0.  
Er zijn ook diverse andere shirts, shorts of trainingspakken van deze serie te verkrijgen. De spelers 
die nu al een trainingspak hebben aangeschaft lopen in het Presentatiepak en niet het 
trainingspak! 

 
 

mailto:kleding@zeewally.nl
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JAARVERSLAG SPONSORCOMMISSIE 2016 - 2017 
Nadat Rob van de Meer zich had teruggetrokken uit de sponsorcommissie vorig jaar, stelde 
Ronald Stokkentreef zich beschikbaar om een handje te helpen.  
 
Het bestuur bedacht een format waarbij het voor sponsoren aantrekkelijk gemaakt is om een team, 
door middel van de kleding te sponsoren. Allerlei varianten zijn daarbij bedacht. ( zie flyer)Dit 
aanbod werd mogelijk gemaakt voor huidige en bestaande sponsoren.  De huidige sponsoren 
wilden helaas niet van dit aanbod gebruik maken.  
Nieuw is de sponsoring van het jeugdteam 3, door het AAC. Van belang is echter dat er nieuwe 
sponsoren gezocht worden. 
Afgelopen jaar is contact geweest met alle bestaande sponsoren en met Opel Broekhuis zijn de 
afspraken gewijzigd. Afhankelijk van de aankoop of onderhoudsbeurt ontvangt de club een 
bijdrage.        
Voorgesteld wordt om een bonus uit te reiken aan elk badminton lid, die een nieuwe sponsor 
voordraagt. 
Net als vorig jaar zijn leuke attenties/prijzen voor de loterij van het Aquadrain Mini-maxi-toernooi 
beschikbaar gesteld door de middenstand van Zeewolde zoals de Bruna, Expert, Intertoys, Etos en 
de Regiobank. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor.  
 
Overige sponsorinkomsten in geld: 

Wie Bijdrage 
BCZeewally 

2015/2016 
bijdrage sponsor 

2016/2017 
bijdrage 
sponsor* 

Boni-actie  € 585,00 --------------- 

Broekhuis Opel dealer 
Zeewolde 

1/2 A4 advertentie € 150,00 € 150,00 

Meeuwsen Optiek 1/2 A4 advertentie € 142,50  

Kappenberg accountants 1/2 A4 advertentie € 142,50  

Rabobank Meedoen fietstocht € 175,00  

Knipscheer – hoofdsponsor 
K.beker 

Naamsvermelding 
Publicaties etc. 
Kleine behoud 
bekers 

€ 205,00 + kleine bekers  

 
In natura bijdragende sponsors: 

Wie Bijdrage 
BCZeewally 

2015/2016 bijdrage 
sponsor 

 2016/2017 
bijdrage 
sponsor 

Sportcafé 1/2 A4 advertentie Korting bij gelegenheid Korting bij 
gelegenheid. 

Druk met Print 1/2 A4 advertentie 
Kleur buitenzijde 

Helft van meerkosten 
clubblad 

------------------
Clubblad 
verschijnt 
digitaal  

Rabobank  Korting op betaalpakket 
ca € 200,00 

? 

BeeSports Shirtsponsoring 
logo sportkleding 

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  

 

*de nota’s over het jaar 2016 moeten nog aan de sponsoren worden gefactureerd 
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De advertentietarieven clubblad: 
 
Voor seizoen 2016/2017 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 
In 2017 is het Mini-Maxi toernooi voor de vierde keer op rij door Aquadrain Rioolbeheer 
gesponsord, waarvoor onze dank!  
 
Ontwikkelingen 
Afgelopen jaar is contact geweest met alle sponoren en wenselijk is dat dit ook volgend jaar weer 
gebeurd. 
Er dient gezocht te worden naar nieuwe sponsoren. Car Wash is benaderd maar deze bleek geen 
interesse te hebben. 
Ook dit jaar geldt dat de sponsorcommissie versterking nodig heeft . 
 
Met vriendelijke groet, 
Ronald Stokkendreef en Judith Bremmers 
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JAARVERSLAG ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 
Sinterklaas 
Dit jaar hebben we voor het eerst de Pieten geregeld via Pieten on Tour. 
Ze zijn 2 keer geweest omdat de eerste keer een beetje chaotisch verliep, waarop de organisatie 
van Pieten on Tour besloten heeft om nog een keer te komen. 
Gelukkig hebben de kinderen uit groep 1 van de zaterdagtraining er niet veel van gemerkt, vol 
verwachting klopte hun hartjes toen de pieten verschenen.  
 
 
Kersttoernooi 2016 
Het kerstoernooi kende dit jaar ongeveer hetzelfde aantal deelnemers als voorgaande jaren. We 
hebben het middenterrein van de zaal weer leuk versierd en voor wat te eten en drinken gezorgd 
in samenwerking met sportcafé Balls, zeker de chocolaatjes werden goed ontvangen. Veel 
mensen waren verkleed en iedereen was positief over de opzet van het toernooi. De opzet was om 
de jeugd en de senioren in het kader van de saamhorigheid samen te brengen. Dit doel is 
ruimschoots gehaald, gezien de vele positieve reacties die we ontvingen. 
 
 
 
Mini Maxi 2017 
De editie van 2017 was, net als het jaar er voor, een groot succes. Je merkt dat het leeft onder de 
leden. De inschrijving ging vlot en het maximum aantal deelnemende teams was al snel bereikt. 
Helaas vielen er door blessures en ziekte op het laatst nog spelers af. Mede door de sponsoring 
van Aquadrain ging het organiseren ook makkelijk. De prijzen voor de loterij in samenwerking met 
de sponsorcommissie verliep goed. Al met al een leuke activiteit die voor herhaling vatbaar is. 
 
Activiteiten Commissie 
Peter, Michel, Jolanda, Anneke en Yvonne 
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VERSLAG BIJ BALANS EN RESULTATEN 2016 BEGROTING 2017 
 
Resultaten 2016 
Een aantal zaken vallen op als we de resultaten van 2016 bekijken: 

• Een terugloop van de contributie inkomsten t.o.v. de begroting; door terugloop van het 
aantal leden werd ruim € 2000 aan inkomsten gederfd 

• Een terugloop van de sponsor inkomsten t.o.v. de begroting; door terugloop van sponsoren 
werd bijna € 1000 minder inkomsten genoten. (ter info; vorig jaar was er een extra BONI 
actie welke al € 585 opleverde), hiernaast zijn sommige sponsorinkomsten op een andere 
post geboekt. 

• Een hogere kostenpost van NBB t.o.v. begroting; door dit jaar met een aantal meer teams 
te spelen liepen de kosten van NBB fors op; een deel werd al voorzien, maar alsnog 
resulteerde dit in een verlies van ongeveer € 300 

• Een uitgave van kleding voor competitiespelers die niet begroot was; om vooral 
jeugdspelers proberen tegemoet te komen besloot te bestuur de nieuwe competitiekleding 
(voor iedereen nieuw) vooralsnog in bruikleen te geven, met daarbij het plan voor elk team 
een sponsor te zoeken, waarmee deze kosten gedekt zouden kunnen zijn; er werd ruim     
€ 1360 uitgegeven aan kleding en we wisten voor maar 1 team een sponsor te vinden, wat 
een sponsorbedrag van € 350 opleveren; al met al een kostenpost van ruim € 1000, waarbij 
we vooraf met alle spelers hebben afgesproken dat we de kosten alsnog zouden 
incasseren als we geen sponsoren zouden vinden. Onlangs is binnen bestuur besloten om 
deze kosten alsnog in rekening te brengen, zodat dit bedrag nagenoeg verrekend kan 
worden. 

• We zien daarnaast dat de grootste kostenposten (zaalhuur en trainers) nagenoeg 
vergelijkbaar zijn aan vorig jaar. 

• Het geheel van achterblijvende inkomsten en niet begrote uitgaven resulteert in een verlies 
van bijna € 2800, wat ten laste gaat van ons eigen vermogen. Dit eigen vermogen is op 
zich nog steeds toereikend, maar niet voor lang meer, als daarop geen actie wordt 
ondernomen. 

 
Te ondernemen stappen/ontwikkelingen 

• We ontvangen geen Gemeente subsidie omdat we een te hoog eigen vermogen hebben. 
Als vereniging moeten wij aan de Badmintonbond bonds- & competitie contributie betalen. 
Het bestuur wil dit jaar alsnog voor 2018 deze subsidie aanvragen om zorg te dragen voor 
de continuïteit van BC Zeewally 

• Vanaf dit jaar wordt de Shuttle Express alleen nog maar digitaal ter beschikking gesteld en 
niet meer geprint. 

• We zullen de zaalhuur en trainersinzet terugbrengen naar een niveau wat passend en 
nodig is. Op dinsdag wordt de zaal op dit moment al tot 21:30 gehuurd en op zaterdag 
zullen, indien mogelijk en passend, (tijdens toernooiseizoen) de laatste 2 groepen worden 
samengevoegd en tot 12:00 trainen. Een aanvullende optie zou kunnen zijn deze jeugd de 
ruimte te geven om ook op donderdagavond mee te spelen met de senioren recreanten. 

• Kosten voor bestuursvergaderingen worden geschrapt. 

• De kosten van de ter beschikking gestelde kleding wordt alsnog geïncasseerd. 

• De contributie wordt voor alle leden evenredig met 1,7% inflatiecorrectie verhoogd. 
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RESULTATEN BC ZEEWALLY 2016 

 

 

 

BALANS BC ZEEWALLY 2016 

Jaar 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2016 2016

4000 Algemene Kosten  €               -    €          49,78  €         -49,78 -100%

4090 Ov. best- & organisatiekosten  €        955,37  €     1.000,00  €        718,63  €        281,37 28,1%

4200 Shuttles  €        395,00  €        400,00  €        400,00  €        477,00  €        500,00  €        318,00  €        182,00 36,4%

4300 Advertentiekosten  €               -    €          90,75  €         -90,75 -100,0%

4350

4360

4390 Div.onkosten/Ov. adm.kosten  €        100,00  €          77,02  €        100,00  €        112,49  €        125,00  €        125,00 100,0%

4925 Rente rekening courant  €        145,40  €          10,00  €          10,00 100,0%

4950 Bankkosten  €        230,00  €        239,61  €        250,00  €        105,54  €        150,00  €        204,61  €         -54,61 -36,4%

6000 Zaalhuur  €   10.800,00  €   11.339,06  €   11.500,00  €   11.693,97  €   12.000,00  €   12.192,44  €       -192,44 -1,6%

6050 Trainer  €     4.000,00  €     4.713,75  €     4.500,00  €     4.463,45  €     4.500,00  €     4.329,25  €        170,75 3,8%

6060 Opleidingskosten  €        450,00  €        300,00  €        300,00  €          10,00  €        750,00  €        180,00  €        570,00 76,0%

6100 Ned.Badminton Bond  €     2.700,00  €     2.736,50  €     2.800,00  €     1.665,55  €     1.800,00  €     2.681,05  €       -881,05 -48,9%

6200 Shuttle aanschaf  €               -    €        247,48  €       -247,48 -100,0%

6210 Clubkampioenschappen  €        200,00  €        436,95  €        250,00  €        458,32  €        475,00  €        379,54  €          95,46 20,1%

6215 Senioren & junioren  €        300,00  €               -    €        250,00  €               -    €               -    €               -   0,0%

6220 Mini-Maxi toernooi kosten  €        100,00  €        187,50  €        150,00  €        141,69  €        100,00  €        115,72  €         -15,72 -15,7%

Opbrengsten Mini Maxi  €        100,00  €        300,00  €        300,00  €               -    €               -    €               -   0,0%

6310 Wervingskosten  €        100,00  €        376,27  €        400,00  €        512,32  €     1.000,00  €          30,25  €        969,75 97,0%

6350 Shuttle Express  €        400,00  €        734,73  €        675,00  €        492,79  €        500,00  €        401,04  €          98,96 19,8%

6400 Onderlinge kontakten  €        500,00  €        373,40  €        400,00  €          50,00  €        100,00  €        193,44  €         -93,44 -93,4%

6450 Kosten ALV  €        200,00  €        109,50  €        150,00  €          60,59  €        100,00  €          42,65  €          57,35 57,4%

6460 Kosten website  €          70,00  €          71,87  €          75,00  €          58,08  €          65,00  €          58,08  €           6,92 10,6%

6600 Kosten jeugd competitie  €        900,00  €        761,53  €        800,00  €        846,43  €        900,00  €        530,90  €        369,10 41,0%

6650 Kosten Jeugd algemeen  €        200,00  €        114,50  €        150,00  €          90,44  €        100,00  €          80,97  €          19,03 19,0%

6700 Kosten senioren competitie  €        400,00  €               -    €        100,00  €          78,15  €        100,00  €          60,00  €          40,00 40,0%

6750 Kosten senioren algemeen  €               -    €        100,00  €               -    €        100,00  €        100,00 100,0%

6760 Kleding Kosten  €               -    €     1.363,26  €    -1.363,26 -100,0%

6780 Activiteitencommissie kosten  €               -    €        174,00  €       -174,00 -100,0%

6850 Kosten onderlinge toernooien  €        300,00  €          64,43  €        200,00  €          46,77  €        100,00  €          30,04  €          69,96 70,0%

6950 Beloning Grote Clubactie  €        100,00  €        170,50  €        150,00  €          69,50  €          75,00  €        133,00  €         -58,00 -77,3%

6999 Incidentele kosten  €               -    €          75,00  €               -    €          75,00  €          75,00 100,0%

7000 Zeewolderhoek ink.cons.  €          48,07  €          50,00  €          50,00 100,0%

Totale kosten  €   22.595,00  €   23.544,57  €   24.125,00  €   22.607,62  €   24.725,00  €   24.696,64  €          28,36 0,1%

Jaar 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2016 2016

4900 Rente  €        150,00  €        231,32  €        200,00  €          31,88  €          40,00  €          10,78  €         -29,22 -73,1%

8000 Contributies  €   18.300,00  €   16.705,85  €   19.216,00  €   17.738,68  €   20.517,75  €   18.496,59  €    -2.021,16 -9,9%

8010 Inschrijfgeld nieuwe leden  €        200,00  €        215,00  €        160,00  €        165,00  €        130,00  €       -130,00 -100,0%

8060 Bijdrage jgd.comp. consumpties  €        700,00  €        255,00  €        300,00 

8070 Bijdrage sr.&jr. NBB comp.  €        700,00  €     1.185,00  €     1.305,00 

8080 Grote Club Actie  €        500,00  €        744,53  €        600,00  €        728,43  €        700,00  €        495,96  €       -204,04 -29,1%

8900 Overige opbrengsten  €        200,00  €          87,00  €        150,00  €        505,00  €        500,00  €        420,80  €         -79,20 -15,8%

8300 Opbrengsten Zeewolderhoek  €          50,00  €               -    €               -    €          39,00  €          40,00  €         -40,00 -100,0%

8550 Sponsoring  €     1.100,00  €     1.379,48  €     1.300,00  €     2.019,47  €     1.500,00  €        525,00  €       -975,00 -65,0%

Totale Inkomsten  €   22.000,00  €   21.103,18  €   23.531,00  €   22.483,38  €   24.727,75  €   21.906,47  €    -2.821,28 -11,4%

Totaal Resultaat  €       -595,00  €    -2.441,39  €       -594,00  €       -124,24  €           2,75  €    -2.790,17  €    -2.792,92 

Begroot Resultaat Begroot Resultaat Verschil € Verschil %

 €     1.255,92  €     1.300,00  €     1.957,34  €        657,34 50,6%

 €          50,00  €          91,76  €         -41,76 -83,5%

Inkomsten:

BC Zeewally Begroot Resultaat

Begroot Resultaat Verschil € Verschil %

Kosten: 

Porto/kantoorartikelen  €          50,00  €          37,45  €          50,00  €          25,70 

BC Zeewally Begroot Resultaat Begroot Resultaat
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500 Voorraad materialen  €                 577,50 

600 Knipscheer Beker  €                    37,00 

700 Eigen vermogen  €          7.140,76 

1110 Nog te ontvangen bedragen  €                 772,06 

1120 Voorui ontvangen bedragen  €                35,00 

1200 Rabo spaarrek. NL42 RABO 1011 7026 06  €              6.063,28 

1250 Rekening Courant NL16 RABO 0112 5571 12  €              3.698,85 

1675 Nog te betalen kosten  €          6.763,10 

4000 Algemene Kosten  €                      49,78 

4090 Overige bestuurs en organisatiekosten  €                    718,63 

4200 Afschrijving voorraad  €                    318,00 

4300 Advertentiekosten  €                      90,75 

4350 Kantoorkosten  €                      80,08 

4360 Portokosten  €                      11,68 

4900 Rente Spaarrekening  €             10,78 

4950 Bankkosten  €                    204,61 

6000 Zaalhuur  €              12.192,44 

6050 Trainerskosten  €                4.329,25 

6060 Opleidingskosten  €                    180,00 

6100 Ned. bandmintonbond kosten  €                2.681,05 

6200 Shuttle Aanschafkosten  €                    247,48 

6210 Club kampioenschap kosten  €                    379,54 

6220 Mini en Maxi toernooi kosten  €                    115,72 

6310 Werving en Promotie kosten  €                      30,25 

6350 Printkosten Shuttle Express  €                    401,04 

6400 Consumptiekosten Balls  €                    193,44 

6450 ALV kosten  €                      42,65 

6460 Website kosten  €                      58,08 

6600 Jeugdcompetitie kosten  €                    530,90 

6650 Jeugdleden kosten algemeen  €                      80,97 

6700 Seniorencompetitie kosten  €                      60,00 

6760 Kleding kosten  €                1.363,26 

6780 Activiteiten Commissie Kosten  €                    174,00 

6850 Kosten div. Zeewally toernooien  €                      30,04 

6950 Grote Cluactie kosten  €                    133,00 

8000 Contributie opbrengsten  €    18.496,59 

8070 NBB competitie bijdrage comp.spelers  €       1.957,34 

8080 Opbrengst Grote Club actie  €          495,96 

8550 Opbrengst Sponsoring en Advertentie ink.  €          525,00 

8900 Overige opbrengsten  €          420,80 

 €           11.148,69  €        13.938,86  €              24.696,64  €    21.906,47 

Saldo verlies  €              2.790,17  €       2.790,17 

 ---------------  -------------  -------------  ------------ 

 €           13.938,86  €        13.938,86  €              24.696,64  €    24.696,64 

 =========  =========  =========  ======== 

   Credit  

Gecombineerde balans Periode 0 tot en met 12 van 2016

Balans Verlies & Winst

Omschrijving
     Debet      Credit      Debet  

Rekening
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BEGROTING BC ZEEWALLY 2017 

Jaar 2014 2015 2016 2017 2014-2016 2017

4000 Algemene Kosten  €               49,78  €               49,78  €               50,00 

4090 Ov. best- & organisatiekosten  €             955,37  €             718,63  €             837,00  €             650,00 

4200 Shuttles  €             400,00  €             477,00  €             318,00  €             316,33  €             398,33  €             300,00 

4300 Advertentiekosten  €               90,75  €               90,75  €               75,00 

4350

4360

4390 Div.onkosten/Ov. adm.kosten  €               77,02  €             112,49  €               94,76  €             100,00 

4925 Rente rekening courant  €             145,40  €             145,40  €                    -   

4950 Bankkosten  €             239,61  €             105,54  €             204,61  €             148,25  €             183,25  €             200,00 

6000 Zaalhuur  €         11.339,06  €         11.693,97  €         12.192,44  €         12.595,20  €         11.741,82  €         10.115,00 

6050 Trainer  €          4.713,75  €          4.463,45  €          4.329,25  €          4.117,65  €          4.502,15  €          4.630,00 

6060 Opleidingskosten  €             300,00  €               10,00  €             180,00  €               43,33  €             163,33  €             200,00 

6100 Ned.Badminton Bond  €          2.736,50  €          1.665,55  €          2.681,05  €          2.305,58  €          2.361,03  €          2.000,00 

6200 Shuttle aanschaf  €             247,48  €             247,48  €                    -   

6210 Clubkampioenschappen  €             436,95  €             458,32  €             379,54  €             367,53  €             424,94  €             400,00 

6215 Senioren & junioren  €                    -    €                    -    €                    -    €                    -   

6220 Mini-Maxi toernooi kosten  €             187,50  €             141,69  €             115,72  €               76,52  €             148,30  €             125,00 

Opbrengsten Mini Maxi  €             300,00  €                    -    €             300,00  €             300,00 

6310 Wervingskosten  €             376,27  €             512,32  €               30,25  €              -39,74  €             306,28  €             300,00 

6350 Shuttle Express  €             734,73  €             492,79  €             401,04  €             209,16  €             542,85  €                    -   

6400 Onderlinge kontakten  €             373,40  €               50,00  €             193,44  €               25,65  €             205,61  €             200,00 

6450 Kosten ALV  €             109,50  €               60,59  €               42,65  €                 4,06  €               70,91  €               75,00 

6460 Kosten website  €               71,87  €               58,08  €               58,08  €               48,89  €               62,68  €               60,00 

6600 Kosten jeugd competitie  €             761,53  €             846,43  €             530,90  €             482,32  €             712,95  €             600,00 

6650 Kosten Jeugd algemeen  €             114,50  €               90,44  €               80,97  €               61,77  €               95,30  €             100,00 

6700 Kosten senioren competitie  €                    -    €               78,15  €               60,00  €             106,05  €               46,05  €               75,00 

6750 Kosten senioren algemeen  €                    -    €                    -    €                    -    €                    -   

6760 Kleding Kosten  €          1.363,26  €          1.363,26  €                    -   

6780 Activiteitencommissie kosten  €             174,00  €             174,00  €             200,00 

6850 Kosten onderlinge toernooien  €               64,43  €               46,77  €               30,04  €               12,69  €               47,08  €               50,00 

6950 Beloning Grote Clubactie  €             170,50  €               69,50  €             133,00  €               86,83  €             124,33  €             150,00 

6999 Incidentele kosten  €                    -    €                    -    €                    -    €                    -   

7000 Zeewolderhoek ink.cons.  €               48,07  €               48,07  €                    -   

Totale kosten  €         23.544,57  €         22.607,62  €         24.696,64  €         24.768,35  €         23.616,28  €         21.030,00 

Jaar 2014 2015 2016 2017 2014-2016 2017

4900 Rente  €             231,32  €               31,88  €               10,78  €            -129,21  €               91,33  €               10,00 

8000 Contributies  €         16.705,85  €         17.738,68  €         18.496,59  €         19.437,78  €         17.647,04  €         18.306,00 

8010 Inschrijfgeld nieuwe leden  €             215,00  €             165,00  €             190,00  €                    -   

8060 Bijdrage jgd.comp. consumpties

8070 Bijdrage sr.&jr. NBB comp. 

8080 Grote Club Actie  €             744,53  €             728,43  €             495,96  €             407,74  €             656,31  €             500,00 

8900 Overige opbrengsten  €               87,00  €             505,00  €             420,80  €             671,40  €             337,60  €             400,00 

8300 Opbrengsten Zeewolderhoek  €                    -    €               39,00  €               19,50  €                    -   

8550 Sponsoring  €          1.379,48  €          2.019,47  €             525,00  €             453,50  €          1.307,98  €             500,00 

Totale Inkomsten  €         21.103,18  €         22.483,38  €         21.906,47  €         22.634,30  €         21.831,01  €         21.466,00 

Totaal Resultaat  €         -2.441,39  €            -124,24  €         -2.790,17  €         -2.134,05  €         -1.785,27  €             436,00 

Resultaat Resultaat Resultaat Trend Gemiddeld Begroot

 €          1.440,00 

Begroot

 €               75,00 

 €          1.750,00 

Kosten: 

Inkomsten:

BC Zeewally

 €               91,76  €             105,95  €               51,64 

 €          1.255,92  €          1.957,34  €          2.068,43  €          1.551,09 

Resultaat Trend Gemiddeld

Porto/kantoorartikelen  €               37,45  €               25,70 

BC Zeewally Resultaat Resultaat
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TOELICHTING BEGROTING BC ZEEWALLY 2017 

• De contributie inkomsten zijn gebaseerd op een lichte daling van leden, waarbij tevens de 
inflatiecorrectie is verrekend. 

• De kosten van trainers en zaalhuur zijn verrekend naar de nieuwe toekomstige situatie als 
eerder geschetst. 

• De kosten NBB zijn naar beneden aangepast vanwege een kleiner aantal team in seizoen 
2017-2018. 

• Kosten voor Shuttle Express zijn geschrapt. 

• Kosten voor shuttle aanschaf voor dit jaar zijn geschrapt; er is nog voldoende voorraad 
aangeschaft in najaar 2016. 

• Kosten voor ter beschikkingstelling kleding zijn geschrapt; kleding zal in principe doorbelast 
worden, tenzij een sponsor is gevonden. 

 
 
Erwin van de Beek 
Penningmeester 
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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: Caroline 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 

  

mailto:ledenwerving@zeewally.nl
mailto:kleding@zeewally.nl
http://www.zeewally.nl/
http://www.twitter.com/bczeewally
mailto:shuttle@zeewally.nl
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