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Agenda 
 

 

1) Opening 

2) Notulen vorige vergadering  

3) Ingekomen stukken en mededelingen 

4) Jaarverslag Secretaris 

5) Jaarverslag Penningmeester 

6) a) jaarverslag kascommissie 

b) Aftredend is BCAB; nieuw te benoemen is BC Bakel (voorzitter) en BC Boemerang en BC 

Brabantia  (leden) 

7) Jaarverslag seniorenzaken 

8) Jaarverslag jeugdzaken 

9) Jaarverslag Commissie Toezicht Reglementen(CTR) 

10) Jaarverslag PR-commissie 

11) Voorstellen reglementswijzigingen   

12) Begroting 2015/2016 

13) Afscheid aftredende commissieleden  

Ilse vd Reek – BCS 

Berry van Schaijk - BCS 

14) Bestuursverkiezing:  Willie Manders (aftredend en herkiesbaar) 

Herbenoeming commissieleden:  

- CTR: Ludy van Rixtel (aftredend en herbenoembaar); 

- BCJ: Berry van Schaijk (aftredend en herbenoembaar); 

Nieuwe commissieleden:  

- PR: Erwin Boudewijns (nieuw) 

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen worden opgegeven tot uiterlijk een week voor aanvang 

van  de vergadering ( art.17 Statuten)+ herbenoeming commissieleden 

15) Rondvraag (alleen punten die niet in de vergadering zijn behandeld) 

16) Sluiting 

 

Bij niet voldoende quotum voor stemming wordt de vergadering geschorst en na 15 

minuten weer geopend en gelden de aanwezige leden als het quota. 
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1.	Voorwoord	door	de	

voorzitter 
 

Hierbij stellen wij jullie de jaarstukken van 

de Algemene Vergadering van 14 

september 2015 van de Helmondse 

Badminton Bond ter beschikking. 

In de jaarstukken vindt u alle relevante 

gegevens van de HBB die u een 

betrouwbaar beeld geven van het 

functioneren van de HBB en haar 

commissies. 

Wij gaan er van uit dat deze stukken er toe 

bijdragen dat we een efficiënte 

vergadering zullen hebben. 

 

Ook in het seizoen 2014/2015 zijn we er 

weer in geslaagd om een goede sportieve 

en financiële omgeving te creëren waarin 

de verenigingen gebruik kunnen maken 

van de aangeboden diensten maar vooral 

de competities, de bekerwedstrijden en de 

Centrale training. 

 

Zorgwekkend voor de toekomst is de 

bezetting in de BCS en in het 

hoofdbestuur. Zoals reeds bekend 

gemaakt zullen zowel Ton Coolen 

(Voorzitter van de BCS en 

Competitieleider) en Ruud Fransen 

(Voorzitter HBB) na de AV van 2016 

stoppen binnen het hoofdbestuur. Hierbij 

een dringend beroep om binnen uw 

verenigingen te zoeken naar leden die een 

functie binnen de H.B.B. zouden willen 

vervullen. Voor een nadere  

toelichting betreffende de diverse 

vacatures kunt u contact opnemen met 

ondergetekende. 

 

De Centrale Training is het afgelopen 

seizoen weer prima georganiseerd. Ook 

volgend jaar is er weer de mogelijkheid 

voor de jeugd om deel te nemen aan deze 

CT. 

 

Nieuw in het komende seizoen is de 

aanwezigheid van E.H.B.O. tijdens de 

competitiewedstrijden. Naast dat we 

hiermee voldoen aan een eis van de 

gemeente is het een erg prettig fijn gevoel 

dat de gezondheid van onze spelers 

hiermee een stuk beter is gewaarborgd.  

 

Tijdens de AV zullen ook weer enkele 

voorstellen voor wijzigingen in de 

reglementen worden besproken. Ik wil u 

verzoeken deze vooraf goed te bestuderen 

zodat we met elkaar hierover een 

weloverwogen beslissing kunnen nemen. 

 

Onlangs is er sinds lange tijd weer een 

overleg geweest tussen de voorzitters van 

de diverse badmintonbonden in 

Nederland, de RBB, BBF, HBB en 

Badminton Nederland. Hieruit is één 

gezamenlijk doel naar voren gekomen: Het 

bevorderen van de badmintonsport in 

Nederland op alle mogelijke manieren, 

zowel nationaal als regionaal! 

 

Wij wensen jullie een goede en 

constructieve vergadering toe. 

 

Namens het hoofdbestuur van de H.B.B. 

Ruud Fransen, Voorzitter 

 

2.	Notulen	AV	8	september	

2014 
 

Aanwezig vertegenwoordigers van: 

BCAB, BC Heiakker, BC Brabantia, BC 

Someren, BC Bakel, BC Boemerang, BV 

Mierlo, BC Con Brio, HBC Phoenix, BC 

Ganzeveer, BC Mixed, Rooise BC, BV 

Dommelen, BC’85, BC Never Down, BC Fair 

Play, BC Hanevoet, SRH, Smashing Bruang, 

BC Gemert  

 

HBB Bestuur: R. Fransen, W. Sauvé, W. 

Manders, M. Kuijpers 

BCS: I. vd Reek, M. van Leuken, B. van 

Schaijk 

BCJ: W. Sauvé; 

CTR: L. van Rixtel; 

PR: -.  
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Afwezig met kennisgeving: 

BC Eindhoven / Arne van de Wijdeven / 

Ton Coolen.  

 

Ruud opent de vergadering om 20.08u. 

 

1. Opening 

Ruud opent de vergadering met een 

terugblik op het vorige seizoen met een 

samenvatting  van alle gebeurtenissen van 

het afgelopen seizoen.  

Vriendelijk verzoek aan iedereen om 

wijzigingen in contactgegevens e.d. door te 

geven.  

2. Notulen 

Geen opmerkingen. Notulen zijn 

goedgekeurd.  

 

3. Ingekomen stukken en 

mededelingen 

 

EHBO: verenigingen zijn gevraagd om 

input te geven hoe we ervoor kunnen 

zorgen dat er een EHBO’er aanwezig is in 

de zaal. Op grond van de reglementen zijn 

wij verplicht om te zorgen voor EHBO, 

anders zijn wij aansprakelijk als er iets 

gebeurt en dat willen we uiteraard niet.  

Input vanuit de zaal: voorstel om tussen 

HBB en verenigingen te regelen dat er 

cursussen worden georganiseerd voor 

mensen die interesse hebben.  

Wat is het begrip EHBO’er: BHV is niet 

voldoende. Het moet een up to date EHBO-

cursus zijn. 

Voorstel vanuit bestuur: de verenigingen 

worden om beurten niet alleen 

verantwoordelijk voor de 

wedstrijdleiding, maar ook voor de EHBO 

tijdens een speelavond.  

Een EHBO’er mag evt. zelf ook spelen 

tijdens een avond (i.t.t. de 

wedstrijdleiding). 

Evt. kan een vereniging die 

verantwoordelijk is voor de EHBO op een 

avond ook ervoor kiezen om de lokale 

EHBO-vereniging te vragen dit in te vullen.  

De vraag vanuit de zaal is of we niks 

kunnen regelen met het zorghotel: 

navragen of zij eventueel invulling kunnen 

geven aan de EHBO.  

Vraag vanuit de zaal: kan de 

verantwoordelijkheid niet bij de HBB zelf 

worden neergelegd. Dat de HBB er zelf 

voor zorgt dat er een EHBO’er aanwezig is.  

Vraag vanuit de zaal: kunnen we niet tegen 

betaling EHBO’ers inhuren van EHBO-

verenigingen o.i.d.  

Opmerking vanuit de zaal: je loopt het 

risico dat er verenigingen zijn die zich 

onttrekken aan de verantwoordelijkheid 

om invulling te geven aan de EHBO (zodat 

er alsnog aansprakelijkheid ontstaat).  

 

De shuttles: Yonex is niet langer bereid om 

rechtstreeks aan de HBB te leveren, maar 

alleen via Badmintonplanet. Nieuwe 

contractonderhandelingen. Eerste voorstel 

hebben we afgewezen, omdat we erop 

achteruit zouden gaan. Het nieuwe 

voorstel: prijzen blijven gelijk en we 

behouden dezelfde sponsoring (en zelfs 

wat extra sponsoring van 

Badmintonplanet). Keerzijde: de 

verenigingen moeten zelf de shuttles 

bestellen en ophalen. Kan in de winkel of 

online (altijd melden dat club  van de HBB 

is / kortingscode melden). Ruud heeft 

procedure toegelicht. De oude witte 

shuttles kunnen niet retour gezonden 

worden (omdat we niet weten hoe de 

shuttles opgeslagen zijn, ze kunnen niet 

teruggenomen worden). Advies is wel om 

met de gele shuttles te gaan trainen / 

spelen (omdat deze iets afwijkt van de 

nieuwe gele shuttle).  
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Procedure met betrekking tot de 

bondskaarten toegelicht. Eerste 

vervanging per augustus 2017 en met 

ingang  van dit seizoen wordt bijgehouden 

wanneer de bondskaarten zijn uitgegeven 

en wanneer ze vervallen. Blijven nu steeds 

5 jaar geldig. Er komt een seintje vanuit de 

ledenadministratie wanneer kaarten 

vervallen en vervangen moeten worden 

(dat kan nu, aangezien we nu dan weten 

wanneer kaarten vervallen).  

 

4. Jaarverslag secretaris 

Geen opmerkingen. Jaarverslag 

aangenomen. Ruud dankt de secretaris.  

 

5. Jaarverslag penningmeester 

Willy licht toe hoe de cijfers zijn.  

Vraag vanuit zaal: kunnen de begrotingen 

/ V&W-rekeningen van twee jaren naast 

elkaar gezet worden. Ja, dat kan.  

Vraag vanuit zaal: is er een specificatie van 

de schuld van EUR XYZ? Ja, die is er. Is 

grotendeels huur gemeente Helmond. 

Facturen van de gemeente komen met veel 

vertraging binnen.  

Vraag vanuit zaal: waarom is de winst zo 

hoog? Begroting is in principe 0, waarom 

blijft er dan zoveel resultaat over. Komt 

vooral doordat het HBB/MieCon toernooi 

samengevoegd zijn, dat is de grootste 

besparing. Daarnaast nog enkele kleine 

posten.  

Prijs shuttles staat per abuis verkeerd 

vermeld. Gemeld tijdens de vergadering.  

 

6. Kascommissie 

Kascommissie doet verslag tijdens de 

vergadering. Indien er vragen zijn, kan er 

een specificatie bij Willy worden 

opgevraagd. Kascommissie geeft het 

advies aan de vergadering om décharge te 

verlenen. Geeft wel het advies aan de HBB 

om een boekhoudpakket aan te schaffen 

om beter inzicht te krijgen in de 

boekingen, dan een excel-overzicht. Het 

kan uiteraard ook via excel, maar een 

boekhoudpakket zou hier beter inzicht in 

kunnen geven. Insteek van Willy om dit zo 

te doen is het besparen op de kosten van 

een boekhoudpakket.  

Ruud dankt de kascie. De vergadering 

verleent decharge aan de penningmeester 

/ het bestuur.   

Boemerang wordt nieuw benoemd, BCAB 

wordt voorzitter. Het is BC Boemerang ipv 

BV Boemerang.  

 

7. Jaarverslag seniorenzaken 

Geen opmerkingen. Dank aan BCS.  

 

8. Jaarverslag jeugd 

Geen opmerkingen. Dank aan BCJ.  

9. Jaarverslag CTR 

Geen opmerkingen. Dank aan CTR.  

 

10. Jaarverslag PR 

Geen opmerkingen. Dank aan PR.  

Pauze. Tijdens pauze vindt de loting voor 

de bekercompetitie plaats. Na de pauze 

gaan we weer verder.  

Opmerking vanuit BC Bakel dat zij geen 

bericht hebben gehad over de aanmelding 

voor de beker. Die hebben zij niet gehad. Is 

opmerking gemaakt in de notulen, 

uitgebreid besproken tijdens de VCL-

vergadering en er is een mail gestuurd. 

Team BC Bakel voor beker 1 wordt nu 

alsnog toegevoegd. Is geen probleem met 

de zaalbezetting. Worden derhalve 

meegenomen in de loting.  

Loting beker:  

Beker 1:  

Loting volgt later ivm toevoegen BC Bakel.  

Beker 2:  

SB 2 – Con Brio 1 

Mixed – Ganzeveer 

BC’85 – Mierlo 

Phoenix – SB 1 

Con Brio 2 – Gemert 

BCAB vrij in eerste ronde 

Beker 3: 
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BC’85 – CB 2 

Mierlo 3 – Mierlo 1 

Mixed – Mierlo 2 

SB – CB 1 

Phoenix vrij in eerste ronde 

Beker 4: zijn maar paar deelnemers. 

Spelen mini competitie.  

 

11. Reglementswijzigingen 

Ruud neemt de honneurs op verzoek van 

Arne namens de CTR waar. Ruud leest een 

brief die door Arne is opgesteld voor.  

Ruud benoemt de wijzigingen allereerst in 

het seniorenreglement (punt voor punt). 

Geen opmerkingen vanuit de zaal. De 

wijzigingen worden aangenomen. Wel 

moet er nog een aanpassing komen van 

een typefoutje (29 punten ipv 30 punten) 

� hoofdstuk 3, part. 2, art. 10 sub b.   

Ruud benoemt vervolgens de wijzigingen 

in het jeugdreglement (punt voor punt). 

De reglementswijziging inzake het 

‘volledige jongens-team’ is aangepast 

(hoofdstuk II, par. 5, art. 14). Ze spelen 

gewoon een reguliere competitie, maar 

kunnen alleen geen kampioen worden. Dit 

is door Ruud toegelicht. Dit is dus ook een 

aanpassing ten opzichte van het 

oorspronkelijke voorstel voor de wijziging 

van de reglementen.  

Verder moet de definitie van partijen vs 

wedstrijden in de jeugdreglementen 

worden aangepast (zoals dit ook bij de 

seniorenreglementen is gebeurd).  

Geen opmerkingen vanuit de zaal. De 

wijzigingen worden aangenomen.  

Vraag vanuit de zaal: in een mix: is het een 

regel of is het een gewoonte dat de dame 

altijd rechts begint? De stellige overtuiging 

van de zaal is dat dit geen regel, maar een 

gewoonte is.  

 

12. Begroting 2014/2015 

Willy licht de begroting voor het nieuwe 

seizoen toe.  

Vraag vanuit de zaal: waarom staan de 

shuttles niet in de begroting opgenomen? 

Reactie Willly: omdat er geen bemoeienis 

vanuit de HBB meer is met de shuttles. 

Alleen de gesponsorde shuttles kunnen 

een waarde toegekend krijgen.  

Opmerking vanuit de zaal: posten die vorig 

jaar op 0 stonden en nu weer op 0 worden 

begroot, kunnen net zo goed worden 

verwijderd. Dat klopt.  

Verder geen opmerkingen / vragen over 

de begroting. Goedgekeurd. Willy bedankt.  

 

13. Afscheid commissieleden 

Arne van de Wijdeven heeft besloten om te 

stoppen met zijn werkzaamheden als 

voorzitter PR-cie. Oproep aan alle 

verenigingen om te inventariseren of er 

iemand is die een bijdrage wil leveren en 

hierbij wil helpen.  

Dank aan Arne voor zijn inspanningen.  

 

14. Bestuursverkiezing 

Willy Sauvé wordt opnieuw benoemd in 

het bestuur.  

Arne van de Wijdeven – blijft voorzitter 

van de CTR.  

Robert Borst – blijft PR-cie / beheer 

website.  

Wilma Daans – BCJ 

Mirjam van Leuken – BCS 

Berry van Schaijk – BCS 

Ruud vraag applaus voor alle vrijwilligers 

van de HBB. 

 

15. Rondvraag 

Con Brio: opmerking: AV-boekje wat 

efficiënter inrichten, zodat we kunnen 

besparen op printkosten.  

Vraag: Con Brio heeft 1 jongen en 1 meisje 

die graag competitie willen spelen, die 

mogelijk samen met jeugdleden van 

andere verenigingen een team kunnen 

vormen om competitie te spelen. Gaat om 

de F-klasse. Opnieuw reminder sturen 

naar de verenigingen. Het is bekend bij de 

jeugd-VCL’ers maar opnieuw onder de 

aandacht brengen.  

Boemerang: vraag wat de ervaringen zijn 

met betrekking tot de CT en de kosten 
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daarvan (verwerking  en de hoogte van de 

kosten). Zijn er bijzonderheden? Geen 

specifieke opmerkingen vanuit de andere 

verenigingen.  

 

BCAB: is het mogelijk om de facturen 

inzake de centrale training eerder te 

versturen, zodat de verenigingen ook 

meer ruimte hebben om te verwerken. 

Reactie Willy: hij kan pas rekeningen 

sturen zodra de gegevens van de 

commissies allemaal binnen en bekend 

zijn. Dit is over het algemeen pas laat, 

zodat de rekeningen ook pas later 

verstuurd worden. Oproep van Ruud aan 

de commissies om te zorgen dat alle 

informatie eerder bekend is, zodat Willy 

de rekeningen ook eerder kan versturen.  

Mixed: Ton vraagt alle verenigingen om 

een applaus voor het bestuur van de HBB. 

Dank daarvoor!  

 

16. Sluiting 

Ruud bedankt iedereen en sluit de 

vergadering om 21.49u. 

u 

3.	 Ingekomen	 stukken	 en	

medelingen 
Geen ingekomen stukken 

4.	Jaarverslag	secretaris 
Het hoofdbestuur is het afgelopen seizoen 

regelmatig bij elkaar gekomen om te 

vergaderen over de gang van zaken binnen 

de HBB. Hierna volgt er per 

vergaderonderwerp een korte toelichting. 

Dit jaar is er geen commissievergadering 

geweest, dit in verband met de korte 

periode tussen de laatste VCL-

vergaderingen en de vakantieperiode. 

Uiteraard is het seizoen op traditionele 

wijze goed afgesloten tijdens de Social 

Day, als dank aan alle vrijwilligers die zich 

inzetten voor de HBB en ons geliefde 

badmintonspel.  

 

Senioren 

In elke vergadering hebben we  aandacht 

geschonken aan de competitie, beker, de 

toernooien en/of de huldiging. Over het 

algemeen is het seizoen goed en zonder 

problemen verlopen.  

 

Jeugd/CT 

Er is in elke vergadering gesproken over 

de competitie en de centrale training. De 

competitie is goed verlopen. Verder is de 

opzet van de CT een succes en zorgt voor 

veel positieve reacties.   

 

CTR 

Er zijn enkele strafzaken uitgesproken. 

Daarnaast is uitspraak gedaan op enkele 

bezwaar/beroepszaken. De verdere 

verduidelijking van de reglementen aan 

het begin van het vorige seizoen en het 

overzichtelijke stroomschema met 

betrekking tot invallen werpt zijn 

vruchten af en zorgt ervoor dat er steeds 

minder strafzaken komen.  

 

PR Zaken 

Het afgelopen seizoen is Arne van de 

Wijdeven gestopt met zijn rol in de PR-Cie. 

Robert Borst heeft zijn werkzaamheden 

voortgezet en is gedurende het seizoen 

verstrekt door Erwin Boudewijns. Erwin 

heeft zich vol enthousiasme gestort op de 

verdere ontwikkeling en vernieuwing van 

de website. Naar verwachting zal de 

nieuwe website het komende seizoen ‘live’ 

gaan. De voorproefjes die we hebben 

gezien zijn veelbelovend!  

 

Tot slot nog een oproep aan alle leden. De 

activiteiten van de HBB worden volledig 

gedragen door vrijwilligers. Zonder de 

enthousiaste inzet van deze vrijwilligers 

zou het niet mogelijk zijn om de 

competitieprogramma’s/het HBB-toernooi 

en de CT te draaien. Het afgelopen seizoen 

is gebleken dat er eigenlijk te weinig 

vrijwilligers zijn om de activiteiten goed 

uit te kunnen voeren. Er komt teveel werk 

te liggen bij een te kleine groep 
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vrijwilligers. Dit is een ongewenste 

ontwikkeling. Aangezien er na het 

komende seizoen ook enkele vrijwilligers 

afscheid zullen gaan nemen, zijn we zeer 

dringend op zoek naar nieuwe 

vrijwilligers die het stokje over willen 

nemen. Het betreft verschillende rollen, 

zowel in de commissies als in het bestuur. 

Kortom, iedere helpende hand is gewenst! 

Zonder nieuwe aanwas van vrijwilligers 

komt het voortbestaan van de HBB serieus 

in gevaar. Wij verzoeken jullie dan ook om 

binnen jullie verenigingen een serieuze 

inventarisatie te maken van mogelijke 

kandidaten. Nieuwe kandidaten kunnen 

zich melden bij een van de leden van het 

hoofdbestuur. Uiteraard is het ook altijd 

mogelijk om eerst een keer vrijblijvend te 

praten over de inhoud van de te verrichten 

werkzaamheden. 

Martin Kuijpers 

5.	Jaarverslag	

penningmeester 
Verwijderd uit online versie 

 

6. Jaarverslag kascommissie 

en benoeming kascommissie 
De commissie zal gedurende de 

vergadering verslag uitbrengen. Voor 

seizoen 2015-2016: Voorzitter wordt BC 

Bakel en leden BC Boemerang en BC 

Brabantia 

7.	Jaarverslag	

seniorencommissie 
Het tweede seizoen in Sporthal Suytkade. 

Op veler verzoek met een gele shuttle. 

De BCS startte het seizoen met 4 leden. 

Tijdens het seizoen hebben we afscheid 

genomen Van Ilse en Berry. Een zwaar 

onderbezette commissie. 

 

Buiten de competitie heeft de BCS de 

beker en de HBB kampioenschappen 

georganiseerd. 

HBB kampioenen zijn: Anne van Leuken 

en Pim Verlangen  

 

Dit seizoen kenmerkte zich door vele late 

beslissingen. Zowel voor de 

kampioenschappen en degradaties. 

Verder was het een goed en gezellig 

seizoen. 

Het seizoen werd afgesloten op 26 mei 

met de huldiging van de kampioenen van 

de competitie en beker.  
  

Overzicht kampioenen competitie  seizoen 

2014/2015 

Top Con Brio 1 

Hoofd I Smashing Bruang 1 

Hoofd II BCV 1 

OV I Mixed 2 

OV II BCV 2 

1e I Eindhoven 1 

1e II Mixed 3 

2e I Phoenix 3 

2e II Gemert 4 

3e I Hanevoet 5 

3e II Mixed 5 

4e I Hanevoet 6 

4e II Heeze 2 

 

Overzicht kampioenen Beker seizoen 

2014/2015 

Beker 1 Con Brio 

Beker 2 Ganzeveer 

Beker 3 Mierlo 

Beker 4 Mixed 

 

Namens de BCS 

Ton Coolen 

8.	Jaarverslag	

jeugdcommissie 
 De BCJ is het seizoen begonnen met vier 

leden. Te weten de voorzitter en 

vertegenwoordiger in het hoofdbestuur 

Willie Sauvé, jeugdcompetitieleider Walter 

Gelten ,Wilma Daans en Berry en van 

Schaijk voor aansturing van de Centrale 
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training en de HBB 

jeugdkampioenschappen.. 

De commissie heeft de lopende zaken 

regelmatig op zondagochtend tijdens de 

jeugdcompetitie doorgesproken. Aan het 

eind van het seizoen is er een VCL 

vergadering geweest waarin de competitie 

is ingedeeld en informatie is verstrekt 

over de voortgang van de Centrale 

training. Verenigingen hebben in deze 

vergadering de kans gekregen hun mening 

te geven of vragen te stellen aan de 

commissie. Er is een vraag naar voren 

gekomen over speler die al een jaar 

seniorencompetitie speelde omdat er geen 

uitdaging meer was om bij de jeugd te 

spelen. Er werd een voorstel geformeerd 

dan ook niet meer mee te laten spelen bij 

de jeugdtoernooien. De BJC gaat niet over 

andere toernooien maar wel over het hbb 

toernooi. Tijdens de vergadering is naar 

voren gekomen dat de jeugd vclers het 

wensen dat het reglement aangepast moet 

worden om spelers die het voor het 

tweede jaar senioren spelen en daarmee te 

kennen geven niet meer bij de jeugd te 

horen niet meer mee te laten spelen bij het 

jeugd toernooi. 

 

Bij de competitie is het aantal 

deelnemende teams gelijk gebleven. De 

competitie is goed verlopen. Wij blijven 

alleen problemen houden om de A,B en de 

pupillen klasses goed gevuld te houden.  

 

De bezetting van de toernooien van jeugd 

trekken weer aan. Enkel voor het HBB 

toernooi waren dit jaar wat minder 

inschrijvingen mede door een lastige 

datum. 

 

De centrale jeugdtraining vond het achter 

ons liggende seizoen weer plaats in Mierlo. 

Ook het afgelopen seizoen was de traning 

weer goed bezet een 60 kinderen hebben 

deel genomen aan de centrale training. 

Zoals afgesproken bij de vorige AV hebben 

wij alle nieuwe aanmeldingen terug 

gekoppeld naar de jeugd vcl van die club. 

Het komend seizoen hebben wij een 

nieuwe opzet van trainers hier is voor 

gekozen om de kosten in de hand te 

houden en ook wat jongere trainers om in 

de toekomst mee verder te bouwen naar 

een betere kwaliteit van de spelers. Kosten 

voor het eerste 1,5 uur is 55 euro 

En het tweede 1,5 uur 70 dit is met een 

half uur ingekort op basis van spelers 

vraag. 

Willy Sauve 

9.	jaarverslag	CTR 
In de bijlage vindt u een overzicht van alle 

aangemelde strafzaken (conform WR H5 

artikel 8). Over de inhoud van de separate 

strafzaken wordt geen mededeling gedaan 

naar de AV. 

Dit jaar hebben we 31 strafzaken moeten 

uitschrijven. Dat is een lager aantal versus 

het jaar ervoor (38).  

We zien nog regelmatig strafzaken voor 

incomplete teams en voor verkeerd 

invallen.  

Het is erg vervelend voor teams wanneer 

er wedstrijden niet gespeeld kunnen 

worden. We willen VCL-ers en teamleiders 

vragen om extra hun best te doen om een 

compleet team op de baan te krijgen.  

 

Zoals altijd verdiend het aanbeveling om 

de reglementen goed door te lezen en in 

geval van twijfel de CTR of de BCS te 

raadplegen. Raadpleeg ALTIJD het 

stroomschema voor invallen. Dit geeft heel 

snel de eerste indicatie of en hoe er 

ingevallen mag worden.  

10.	jaarverslag	PR	commissie 
Website 

Nu de online wereld en technologieën zich 

zo snel uitbreiden werd het wel weer eens 

tijd voor een nieuwe website. Daarom is 

begin augustus de nieuwe website 

gelanceerd. Deze website moet meer 

overzicht bieden in vergelijking met de 

oude website. Door sociale mogelijkheden 

onder berichten op de website, is er de 
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mogelijkheid een groter publiek te 

trekken.  

Er liggen nog verschillende ideeën op tafel 

die geïntegreerd kunnen worden in de 

site. Dit wordt zorgvuldig bekeken en 

getest voordat we het realiseren. 

Facebook 

Sinds de nieuwe website gelanceerd is, 

hebben we ook meer aandacht gegeven 

aan een Facebook pagina. Deze bestond al 

een tijdje langer, maar wordt nu gebruikt 

als een hulpmiddel om de doelgroep 

sneller te bereiken. De website en 

Facebook zitten aan elkaar gekoppeld 

waardoor berichten direct op Facebook 

komen en dus ook sneller bij het grote 

publiek terechtkomen. 

11.	voorstellen	

reglementswijzigingen 
De CTR stelt de AV dit jaar wijzigingen 

voor in het jeugdwedstrijdreglement 

alsmede het huishoudelijk reglement.  

De wijzigingsvoorstellen zijn eerst 

besproken met de HBB commissies en het 

HBB bestuurd. Daarna is dit document 

digitaal naar de verenigingen verstuurd.  

De voorstellen worden gedurende de 

vergadering voorgesteld ter goedkeuring. 

12.	Begroting	 
Verwijderd uit online versie 

13.	Bestuursverkiezing,	

(her)benoeming	

commissieleden 
 

Bestuursverkiezing:   

• Willie Manders (aftredend en 

herkiesbaar) 

Herbenoeming commissieleden:  

• CTR: Ludy van Rixtel   
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Bijlage	1	BALANS	per	31	mei	2015 
   

Verwijderd uit online versie 

Bijlage	2	Winst	en	Verliesrekening 
Verwijderd uit online versie 

Bijlage	3	Begroting 
Verwijderd uit online versie 
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Bijlage	4:	Aangemelde	strafzaken	jeugd	en	senioren 
 

Vereniging Zaak Total 

BC85 geen wedstrijdleiding 1 

  niet aanwezig extra comp. 4e klasse 1 

BCAB invaller te hoge classificatie 1 

  verkeerde single gespeeld door invallers 1 

BCV geen wedstrijdleiding 1 

  invaller verkeerde single 1e ipv 2e DE 1 

  niet aanwezig extra comp. 4e klasse 1 

Boemerang onvolledig opgekomen 1 

Con Brio onvolledig opkomen 1 

Dommelen niet aanwezig extra comp. 4e klasse 1 

Ganzeveer invallen zonder uitval vastspelers 1 

  niet verschenen 1 

Gemert formulier niet goed ingevuld 1 

  geen wedstrijdleiding 1 

  invallen hoger/dezelfde kl. met 2 vastspelers 1 

  invaller verkeerde single 1e ipv 2e HE 1 

  niet verschenen 2 

Hanevoet invaller te hoge classificatie 1 

Heeze singles verwisseld 1 

Mierlo invaller te hoge classificatie 1 

  niet gerechtigde speller 1 

Mixed invallen hoger/dezelfde kl. met 2 vastspelers 1 

Never Down bondskaart niet aanwezig 1 

Phoenix niet verschenen 2 

  terugtrekken team 1 

RBC invaller te hoge classificatie 1 

SRH invaller te hoge classificatie 1 

  invaller verkeerde single 1e ipv 2e HE 1 

  singles verwisseld 1 

Grand Total   31 
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 Bijlage	5:	Commissies	en	tabel	van	aftreden	(voor	AV) 

 

Hoofdbestuur benoemd voor periode 3 jaar Aftredend 

Ruud Fransen vz 2013 2016 

Willie Manders 2012 2015 

Willy Sauve 2014 2017 

Ton Coolen 2013 2016 

Martin Kuipers 2013 2016 

 

BCS benoemd voor periode 3 jaar aftredend 

Ton Coolen 2013 2016 

Ilse van den Reek 2013 2015 

Berry van Schaijk 2013 2015 

Miriam van Leuken 2013 2016 

 

BCJ benoemd voor periode 3 jaar aftredend 

Willy Sauve (vz) 2014 2017 

Walter Gelten 2013 2016 

Berry van Schaijk 2012 2015 

Wilma Daans 2013 2016 

 

CTR benoemd voor periode 3 jaar aftredend 

Arne van de Wijdeven (vz) 2014 2017 

Ludy van Rixtel 2012 2015 

 

PR-Cie benoemd voor periode 3 jaar aftredend 

Robert Borst 2014 2017 

Erwin Boudewijns 2014 2017 

 

Kas -Cie benoemd voor periode 3 jaar Aftredend 

BC BCAB 2012 2015 

BC Bakel 2013 2016 

BC Brabantia 2014 2017 

 


