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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) Benoeming nieuwe Kascommissie. Aftredend is BC Bakel; nieuw te benoemen is 
BC Boemerang (voorzitter) en BC Brabantia en BC Con Brio (leden) 

7)  Jaarverslag seniorenzaken 
8)  Jaarverslag jeugdzaken 
9)  Jaarverslag Commissie Toezicht Reglementen (CTR) 
10)  Jaarverslag PR-commissie 
11)  Voorstellen reglementswijzigingen   
12)  Begroting 2016/2017 
13)  Afscheid aftredende commissieleden  

Berry van Schaijk – BCJ 
Ton Coolen - BCS 

14)  Herbenoeming commissieleden:  
• BCS: Miriam van Leuken (aftredend en herbenoembaar); 
• BCJ: Walter Gelten (aftredend en herbenoembaar); 
• BCJ: Wilma Daans (aftredend en herbenoembaar);  
Nieuwe commissieleden:  
• BCS: Ferry Tabor 
• BCS: Erwin Boudewijns 

15) Bestuursverkiezing:   
• Martin Kuijpers (aftredend en herkiesbaar) 
• Ferry Tabor (nieuw)  
• Ton Coolen (aftredend en niet herkiesbaar)  
• Ruud Fransen (aftredend en niet herkiesbaar) 

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen worden opgegeven tot uiterlijk een week 
voor aanvang van  de vergadering ( art.17 Statuten)+ herbenoeming commissieleden 

16)  Rondvraag (alleen punten die niet in de vergadering zijn behandeld) 
17)  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 
 
Geachte Verenigingsbesturen, 
Hierbij stellen wij jullie de jaarstukken van de 
Algemene Vergadering van 12 september 
2016 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 2015/2016 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. 
 
Afgelopen seizoen zijn we erg druk geweest 
met het zoeken naar vrijwilligers voor diverse 
commissies en het hoofdbestuur. Mede door 
de inzet van BC Mixed, BV Mierlo en BC Con 
Brio zijn we er in geslaagd om meerdere 
kandidaten te vinden voor de openstaande 
vacatures. Hierdoor lijkt de toekomst voor de 
H.B.B. er voorlopig weer goed uit zien. Echter, 
we zijn nog altijd op zoek naar een nieuwe 
voorzitter en diverse kandidaten om de 
commissies te versterken. 
Hierbij derhalve opnieuw 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 één van de leden 
van het hoofdbestuur. 
 
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 afgelopen seizoen was 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 en fijn gevoel dat de gezondheid 
van onze spelers hiermee een stuk beter is 
gewaarborgd. Uit een uitgebreid verslag van 
de E.H.B.O.-vereniging blijkt dat de 
aanwezigheid absoluut een toegevoegde 
waarde is geweest. 
 
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. 
 
Rest mij om iedereen waar ik in de afgelopen 
jaren op meer of mindere mate heb mogen 
samenwerken heel hartelijk te danken. Heel 
veel respect voor alle vrijwilligers die, buiten 
hun eigen vereniging om, er elke week voor 
zorgen dat we allemaal competitie kunnen 
spelen en dat de toekomst van de H.B.B. 
gewaarborgd blijft! Ik zie iedereen 
ongetwijfeld nog terug tijdens het beoefenen 
van onze fantastische sport. 
 
Wij wensen jullie een goede en constructieve 
vergadering toe. 
 
Namens het hoofdbestuur van de H.B.B. 

 
Ruud Fransen, Voorzitter 
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2. Notulen AV 14 september 
2015 
 
Aanwezig vertegenwoordigers van: 
Mierlo – Phoenix – RBC – Someren – Fair Play 
– Smashing Bruang – BCAB – BC85 – Bakel – 
Mixed – Boemerang – BCV – Con Brio – 
Ganzeveer – Never Down – Gemert – Heiakker 
– Hanevoet – SRH – Brabantia – Dommelen 
 
HBB Bestuur: R. Fransen, W. Sauvé, W. 
Manders, M. Kuijpers, T. Coolen 
BCS: T. Coolen; 
BCJ: W. Sauvé; 
CTR: L. van Rixtel; 
PR: E. Boudewijns.  
 
Afwezig met kennisgeving: 
BC Eindhoven / Arne van de Wijdeven / BV 
Heeze.  
 
Ruud opent de vergadering om 20.06u. 
 

1. Opening 

Ruud opent met de mededeling dat er geen 
terugblik komt op het afgelopen seizoen, 
aangezien er geen bijzonderheden zijn. 
Seizoen is soepel verlopen, verder geen 
bijzonderheden. Vooruitblik naar de 
toekomst: positief is het inschakelen van 
externe EHBO. Zeer groot aandachtspunt is 1. 
de bezetting van de commissies (met name de 
BCS) maar vooral ook het bestuur. Voorstel 
vanuit Ruud (idee van Arne): een commissie 
samenstellen die op zoek gaat naar nieuwe 
bestuursleden. Verenigingen moeten het 
meenemen intern en hoop is dat er dan snel 
nieuwe aanwas komt (zodat er ook ingewerkt 
/ overgedragen kan worden e.d.).  
 

2. Notulen 
 
Geen opmerkingen. Notulen zijn goedgekeurd. 
  

3. Ingekomen stukken 
 
Geen bijzonderheden. 
 

4. Jaarverslag secretaris 
 
Geen opmerkingen. Jaarverslag aangenomen. 
Ruud dankt de secretaris.  
 

5. Jaarverslag penningmeester 
 
Willy licht toe dat de contributie grotendeels 
gelijk blijft met uitzondering van de toename 
van de contributie ivm EHBO. Betekent bij 
senioren EURABC miv seizoen 15/16 erbij en 
in seizoen 16/17 nogmaals EURABC per team.  
Ruud dankt de penningmeester.  
 

6. Kascommissie 
 
De kascommissie is akkoord met de financiële 
stukken van de penningmeester en tijdens de 
vergadering wordt decharge verleend. Ivm 
werkzaamheden in het buitenland was Henny 
van Laarhaven niet aanwezig bij de controle. 
Aftredend is BCAB. BC Bakel wordt voorzitter, 
en leden zijn Boemerang en Brabantia. 
  

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-cie.  
 

11. Reglementswijzigingen 
 
* Voorstel wijziging huishoudelijk reglement 
(art. 3). Geen bezwaar. Wordt na voorlezing 
door voorzitter van de wijziging aangenomen 
door de vergadering.  
* Jeugdreglementen: de voorzitter leest de 
wijzigingen voor en licht ze toe.  
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Alle wijzigingen worden tijdens de 
vergadering aangenomen. Ruud licht ook nog 
toe dat de wijziging ten aanzien van de HBB 
jeugdkampioenschappen tot discussie in het 
bestuur heeft geleid. Het is echter aan de 
vergadering hierover te besluiten. Er zijn geen 
opmerkingen, dus akkoord.  
 

12. Begroting 2015/2016 
 
De penningmeester geeft een toelichting op de 
begroting en financiële stukken.  
Er zijn vragen over het verschil tussen 
begroting kosten voor AV-vergadering en VCL-
vergadering. Zijn de werkelijke kosten, dus 
geen specieke reden dat daar verschil in zit.  
Verder diverse vragen over de W&V-rekening 
(stijging van de kosten), waaronder zaalhuur 
en de huldiging. Penningmeester heeft daar 
geen specifieke verklaring voor 
(waarschijnlijk toch enkele extra dagen 
zaalhuur e.d.). Het betreft de werkelijke 
kosten.  
Verder verzoek om enkele posten die al jaren 
op 0 staan te verwijderen en op te schonen.  
 

13. Afscheid commissieleden 
 
Van Ilse vd Reek is inmiddels afscheid 
genomen. Berry v Schaijk stopt binnen de  BCS, 
maar blijft nog actief als vrijwilliger binnen de 
HBB, dus nog geen afscheid. Voorzitter vraagt 
applaus voor de werkzaamheden van Berry in 
de BCS.  

 
14. Bestuursverkiezing 

 
Aftredend en herkiesbaar: Willy Manders. 
Aangenomen door de vergadering.  
Aftredend en herbenoembaar: Ludy van Rixtel 
en Berry van Schaijk. Blijven allebei aan en 
zetten hun goede werk in de commissies voort. 
  

15. Rondvraag 
 
Vragen vanuit BC Con Brio:  

1. Hoe kunnen wijziging in commissies 
worden doorgegeven? Loopt via de 
secretaris. Op de website staan de 

meest actuele gegevens van Con Brio, 
maar in de jeugdboekjes zijn toch nog 
oude gegevens opgenomen. Wordt 
door Willie S. doorgegeven aan Walter, 
zodat de boekjes worden aangepast.  

2. Nieuwe aanwas in de PR-cie, is positief. 
Zijn er (naast het online gedeelte) nog 
andere ideeën en initiatieven om aan 
promo / sponsorwerving e.d. te doen? 
Op dit moment zijn daarvoor geen 
concrete initiatieven in de pijplijn. Er 
worden lokaal door de verenigingen 
diverse initiatieven genomen. Verder 
komt er wel periodiek een artikeltje / 
interview met Ruud afgenomen. 
Voorstel vanuit Ganzeveer: kijken of er 
mogelijkheden zijn om in het ED op de 
jeugdpagina’s (1x per week komt er een 
pagina in het ED over 
jeugdcompetities) een keer uit te 
pakken met een artikel / foto’s.  
 
 

16. Sluiting 
 
Ruud bedankt iedereen en sluit de vergadering 
om 20.43uur. 
 

Martin Kuijpers, Secretaris HBB  
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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. 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 
De nieuwe website is dit seizoen ‘live’ gegaan. 
Hij ziet er mooi uit en de reacties zijn, na enige 
gewenning, doorgaans positief!  
 
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. In verband met het 
aanstaande vertrek van twee bestuursleden en 
de toch al minimale bezetting, heeft het 
afgelopen seizoen in het teken gestaan van  het 
werven van  nieuwe vrijwilligers om in het 
nieuwe seizoen nog een competitie mogelijk te 
maken. Hiervoor is een groot aantal acties 
ingezet. Het heeft er serieus om gespannen of 
we nog een nieuwe competitie zouden kunnen 
starten! 
 
Gelukkig hebben zich enkele nieuwe 
vrijwilligers aangemeld, waardoor er een 
minimale bezetting is om toch weer een mooi 
en sportief seizoen op te zetten. Het is echter 
daadwerkelijk een minimale bezetting. Er is 
dus nog steeds een grote behoefte aan nieuwe 
vrijwilligers die een steentje willen bijdragen. 
Het betreft verschillende rollen, zowel in de 
commissies als in het bestuur. Kortom, iedere 
helpende hand is gewenst en qua inzet is alles 
bespreekbaar! Wij verzoeken jullie dan ook 
om binnen jullie verenigingen hiervoor 
aandacht te blijven vragen. Nieuwe 
kandidaten kunnen zich melden bij één 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, secretaris HBB 
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5. Jaarverslag penningmeester 
Het jaarverslag bestaat uit de volgende 
overzichten: 
- balans per 31 mei 2016  
- overzicht bezittingen per 31 mei 2016 
- winst-  en verliesrekening over het 

seizoen 2015/2016 
Deze overzichten zijn terug te vinden in de 
bijlagen van dit verslag. 
 
TOELICHTING 
Verkorte balans: 
Boekwaarde inventaris €    XYZ 
Liquide middelen op termijn €    XYZ 
Saldo liquide middelen,  
vorderingen en schulden €    XYZ 
          ---------------  
TOTAAL reserve en saldi  
vorige jaren €    XYZ 
     ======== 
ALGEMEEN 
Door de hoge EHBO kosten zijn wij er dit jaar 
niet in geslaagd de deelname aan de 
competitie zonder de contributie te verhogen 
om de begroting sluitend te krijgen zelfs niet 
met deze verhoging. 
Daarom is dit jaar besloten om een deel ten 
laste van de reserve af te boeken. 
 
De afrekening 2015/2016 is dit jaar in juni 
verzonden daar niet eerder kon worden 
afgesloten. Gelieve deze per omgaande aan ons 
over te maken. 
 
De winst over 2015/2016 € XYZ wordt dit jaar 
aan de reserve toegevoegd. 
 
Bij de centrale training heeft geen verandering 
plaats gevonden. De bijdrage voor de centrale 
training is  €ABC en een door half uur 
minder te trainen per les. 
 
De bijdrage van €ABC blijft ongewijzigd daar 
hier geen verandering heeft plaats gevonden.  
 
De kascommissie heeft inzage in alle financiële 
stukken en zal tijdens de Algemene 
Vergadering verslag doen van hun 
bevindingen. Indien u extra informatie wilt 

over de cijfers kunt u met ondergetekende 
contact opnemen! 

 
Willy Manders, penningmeester 

 
6. Jaarverslag kascommissie en 

benoeming kascommissie 
De commissie zal gedurende de vergadering 
verslag uitbrengen. Voor seizoen 2016-2017: 
Voorzitter wordt BC Boemerang en leden BC 
BC Brabantia en BC Con Brio 

7. Jaarverslag 
seniorencommissie 

Het derde seizoen in Sporthal Suytkade.  
Na het afscheid van Ilse startte de B.C.S. het 
seizoen met 2 leden. Tijdens het seizoen 
meldde zich 3 nieuwe kandidaten voor een 
functie binnen de commissie. Na een korte tijd 
viel er 1 af. Aan het einde van het seizoen 
draaiden Ferry Tabor en Erwin Boudewijns 
vol mee in de commissie. 
 
Buiten de competitie heeft de BCS de beker en 
de HBB kampioenschappen georganiseerd. 
HBB kampioenen zijn: Anne van Leuken en 
Mark van Melick  
 
De Top- en Hoofdklasse speelden een nieuw 
systeem. Zij startte in een poule van 10 teams 
en speelden een halve competitie. Na deze 
halve competitie werden zij opgedeeld in een 
kampioen- en degradatiepoule. De resultaten 
van de halve competitie werden meegnomen 
naar de deze poules. 
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 29 mei met de 
huldiging van de kampioenen van de 
competitie en beker.  
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Overzicht kampioenen competitie  
seizoen 2015/2016 
Top Gemert 1 
Hoofd  Mixed 2 
OV I Mierlo 3 
OV II BCV 2 
1e I Fair Play 2 
1e II BC Rooi 1 
2e I Mixed 4 
2e II Dommelen 2 
3e I Mixed 6 
3e II Mierlo 7 
4e I Dommelen 4 
4e II Someren 3 
  

 
Overzicht kampioenen Beker seizoen 
2013/2014 
Beker 1 Con Brio 
Beker 2 Mierlo 
Beker 3 Mixed 
Beker 4 Mixed 

 
Namens de BCS 

Ton Coolen/Ferry Tabor, BCS 

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, Berry 
van Schaijk en Wilma Daans voor aansturing 
van de Centrale training. Erwin Boudewijns 
heeft de commissie mee geholpen bij het 
opzetten van de HBB jeugd 
kampioenschappen. 
 
Aan het einde van het seizoen heeft Berry van 
Schaijk te kennen gegeven zijn 
werkzaamheden binnen de BCJ neer te leggen.  
 
De commissie heeft de lopende zaken 
regelmatig op zondagochtend tijdens de 
jeugdcompetitie door gesproken.  
 
Aan het begin 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.  

Tevens is in deze vergadering de 
toernooiagenda vast gesteld.  
Tijdens de VCL vergadering krijgen 
verenigingen de kans hun mening te geven of 
vragen te stellen aan de commissie.  
 
Het aantal teams dat van start ging in de 
competitie lag ongeveer gelijk aan het aantal 
van het vorige seizoen. Vooral in de klasse met 
oudere jeugd zien we nog steeds dat het aantal 
mager blijft.  Hierdoor is het niet mogelijk om 
een A en een B klasse te vullen. Uiteindelijk is 
in overleg met de verenigingen besloten een A 
klasse te formeren met daaronder een C 
klasse. De verenigingen kozen er echter voor 
om de C als B te laten spelen. Zodoende was er 
toch een B klasse.  
Ook helemaal onderin bij de pupillen blijkt het 
steeds moeilijker om een echte pupillen klasse 
samen te stellen.  
 
De competitie kende een ordelijk en rustig 
verloop met maar één echte strafzaak.  
De verenigingen hebben duidelijk geleerd dat 
er tal van mogelijkheden zijn om toch een 
complete competitiewedstrijd te kunnen 
spelen zij het dat soms spelers buiten 
mededinging mee deden. Dit gebeurd dan 
altijd met kennisgeving naar en acoord van de 
BCJ. 
 
Een ander verschijnsel dat we zagen waren 
teams welke een heer kende die als dame 
stond opgesteld. Om toch ook deze jeugd de 
kans te geven competitie te spelen hebben we 
deze teams opgesteld maar zij speelden mee 
buiten mededinging voor het kampioenschap. 
De BCJ ziet liever complete teams met dames 
en heren maar “nee” verkopen naar een team 
met voldoende spelers maar te weinig dames 
past niet in het beleid van de BCJ om de 
badmintonsport te bevorderen in de breedste 
zin des woords.  
Het jeugdreglement voorziet hierin. 
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Aan het einde van het seizoen konden de 
volgende kampioenen gehuldigd worden na de  
HBB jeugdkampioenschappen: 
 
A klasse: Mierlo 1  
B klasse: Dommelen 1 
C klasse: BCAB 2 
D klasse: Mierlo 5 
E klasse: Mierlo 6 
F klasse: Mixed 6 
G klasse: Bakel 4 
P klasse: Mierlo 9 
  
 
De BCJ heeft enkele jaren gestoeid met 
terugloop van het toernooi animo. In de VCL 
vergaderingen was dit ook regelmatig punt 
van discussie met de verenigingen. Afgelopen 
seizoen heeft dit zich uitbetaald in een zeer 
goed bezet toernooicircuit.  
 
Ook de HBB jeugdkampioenschappen kende 
meer dan voldoende deelnemers. Hierdoor 
kon de commissie terugkijken op een meer 
dan geslaagde toernooidag welke met hulp van 
Erwin Boudewijns, belast met het programma 
in de pc en Wilma Daans als presentatrice tot 
een succes is geworden. 
 
De centrale jeugdtraining vond evenals het 
vorige seizoen plaats in Mierlo. 
De centrale training werd verzorgd door Frans 
van Waardenburg als hoofdtrainer terzijde 
gestaan door Erwin Boudewijs, Noah Jongen 
en Jeroen Staal. 
 
Er is op 20 zaterdagen getraind met een mooie 
afsluitingsdag waarbij gebowld kon worden. 
De afsluitingsdag is georganiseerd door Berry 
van Schaijk. 
 
Al bij al kan de BCJ terugkijken op een geslaagd 
seizoen. 
 
Het komende seizoen gaan wij weer door met 
de CT in Mierlo. Helaas is Jeroen Staal gestopt 
dus de start zal zijn met drie trainers in het 
begin.  

Zij willen weer een nieuwe boost geven aan de 
CT door het komende seizoen verenigingen af 
te gaan en tijdens de competitie te kijken of er 
spelers zijn die eigenlijk bij de ct horen daar 
zal Frans bij de vergadering wat over 
uitleggen. 

Willy Sauve, BJC 

9. Jaarverslag CTR 
Over het seizoen 2015/2016 kunnen we als 
CTR zeer tevreden zijn. Met name voor wat 
betreft de juiste toepassing van de 
coachingsregels in beide wedstrijd 
reglementen. Ons wedstrijd reglement is een 
aanvulling op het reglement van de 
internationale badmintonorganisatie. Juist 
deze aanvulling bevat wat elementen welke 
badmintonnen binnen de HBB uniek maken. 
De coachingsregels bevat een aantal 
voorbeelden daarvan. “Onze” regels rondom 
coaching laten minder toe dan die van 
badminton Nederland en IBF. Men merkt 
wanneer in de zaal sporters en coaches 
aanwezig zijn die ervaring hebben buiten de 
HBB. Er is dan enige gewenning nodig rondom 
coaching.  
Dit jaar hebben we 28 strafzaken moeten 
uitschrijven. Dat is een lager aantal versus de 
jaren ervoor (31 en 38).  
De meeste zaken vinden we rondom invallen 
en dan met name verkeerd invallen door 
klassificatie of verwisselde singels. Als CTR 
proberen we samen met het bestuur te zorgen 
voor eerlijke, duidelijke en vooral 
spelplezierbevorderende regelmenten. De 
CTR heeft een aantal jaar geleden de 
invalregels simpeler en duidelijker gemaakt. 
Wij menen dat er op dit moment geen verdere 
wijzigingen noodzakelijk zijn. We willen dan 
ook aan de verenigingen en met name de VCL-
ers vragen om teamleiders goed in te lichten 
over de invalsregels. Bij twijfel: altijd even het 
reglement op de website bekijken of de 
bondscompetitieleider of leden van de CTR 
even aanspreken of bellen. 
 
De CTR staat open voor voorstellen welke de 
competities, de beker, het lidmaatschap van de 
HBB en het algemene spelplezier bevorderen. 
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Als commissie houden we oren en ogen open 
op en ook naast de baan. Dit strekt zich zelfs 
uit tot in de digitale wereld. Een voorbeeld 
daarvan kan gevonden worden op het 
gastenboek van onze website. Aldaar vond een 
discussie plaats welke enkele 
basisreglementen betrof. De CTR heeft een en 
ander bekeken en na samenspraak met HBB 
bestuur een besluit genomen. Ditmaal betrof 
het een besluit om geen wijziging aan het 
reglement voor te stellen. Als commissie geven 
wij echter de voorkeur aan een gefundeerd 
voorstel op basis waarvan we onze 
reglementen verder kunnen verbeteren.   
In de bijlage vindt u een overzicht van alle 
aangemelde strafzaken (conform WR H5 
artikel 8).  

Arne van de Wijdeven, CTR 

10. jaarverslag PR commissie 
De nieuwe website is nu een jaar in de lucht. 
Hier en daar zijn gedurende het seizoen wat 
aanpassingen aangebracht die de 
gebruiksvriendelijkheid zou moeten 
verbeteren. Onze Facebookpagina wordt als 
verlengstuk van de website gebruikt. Hierdoor 
bereiken we een (steeds) groter publiek. 

Erwin Boudewijns, PR-cie 

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 betreffende HBB commissies en het 
HBB bestuur. Daarna is dit document digitaal 
naar de verenigingen verstuurd.  
De voorstellen worden gedurende de 
vergadering voorgesteld ter goedkeuring. 
Voor deze AV worden wijzigingen voorgesteld 
in zowel het Huishoudelijk reglement alsook 
het wedstrijd reglement en jeugd wedstrijd 
reglement.  
Een aantal van de voorgestelde wijzigingen in 
het Huishoudelijk reglement hangt samen met 
de betere verdeling van werkzaamheden over 
commissies, meer digitaal werk en de 

noodzaak om met minder mensen het 
commissiewerk te doen. 
Het jeugd wedstrijdreglement is slechts op 
punten en kommas aangepast en er zijn geen 
wijzigingen voorgesteld welke van invloed zijn 
op competities of toernooien. 
Het wedstrijdreglement voldoet in principe 
nog goed. Toch hebben we gemeend een aantal 
kleine wijzigingen te moeten voorstellen. Het 
meest van belang is het nieuwe artikel 14 f in 
hoofdstuk 3 wat gaat over plaatsingscijfers 
voor singles ingeval een nieuwe vastspeler 
moet worden toegevoegd. 
De wijzigingsvoorstellen zijn met dit AV 
verslag toegestuurd aan de verenigingen. De 
feitelijke wijzigingen zijn in rood aangegeven 
in de betreffende documenten. 

Arne van de Wijdeven, CTR 

12. Begroting  
Ledenadministratie. 
De kosten van de ledenadministratie zijn als 
volgt: 
€OPQ voor een toevoeging met printen van 
bondskaart 
€OPQ voor een wijziging zonder printen van 
bondskaart 
€OPQ per vel voor het printen van een 
ledenlijst 
€OPQ voor een nieuwe bondskaart. 
€OPQ voor een zoekgeraakte bondskaart 
 
Promotie en communicatiekosten. 
Voor de E-mail en promotie kosten stellen wij 
het volgende tarief vast: 
€OPQ per vereniging 
 
Competitie. 
Door de EHBO kosten is er aanleiding tot 
wijziging van competitie bijdragen. 
Op basis van deze begroting stellen wij het 
volgend tarief voor: 
                                                                             

• € ABC voor een seniorenteam   
• € ABC voor een jeugdteam 
• Bedrag per gespeelde bekerwedstrijd 

per team: 34 teams x € ABC gedeeld 
door het totaal aantal gespeelde 
wedstrijden.   
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Reiskostenvergoeding bestuur en 
commissies. 
Wij stellen een vergoeding vast van €ABC per 
kilometer. 
 
Bondsactiviteiten. 
Door de evenredige bijdrage in de werkelijke 
en de begrote kosten is geen tariefwijziging 
nodig. De winst wordt aan de reserves 
toegevoegd. 
Aan de hand hiervan stellen wij de volgende 
bijdragen voor: 

• €DEF vaste bijdrage per vereniging  
• €DEF variabele bijdrage per 

seniorenteam  
• €DEF variabele bijdrage per jeugdteam 
• €DEF beker bijdrage per gespeelde 

wedstrijd 2016/2017 
• €DEF centrale training per persoon per 

jaar voor de 3-uurs trainingen 
• €DEF centrale training per persoon 

per jaar  voor de 2,5 uurs trainingen 
 

W Manders, penningmeester 

13. Afscheid aftredende 
commissieleden 

• Ton Coolen (BCS) 
• Berry van Schaijk (BJC) 

14.Her-benoeming 
commissieleden 

(Her)benoeming commissieleden:  
• BCS: Miriam van Leuken (aftredend en 

herbenoembaar); 
• BCJ: Walter Gelten (aftredend en 

herbenoembaar); 
• BCJ: Wilma Daans (aftredend en 

herbenoembaar);  
 
Nieuwe commissieleden:  
• BCS: Ferry Tabor 
• BCS: Erwin Boudewijns 
 

15. Bestuursverkiezing  
• Martin Kuijpers, secretaris  

(aftredend en herkiesbaar) 
• Ton Coolen, BCS  

(aftredend en niet herkiesbaar)  
• Ruud Fransen, voorzitter  

(aftredend en niet herkiesbaar) 
• Ferry Tabor, BCS  

(nieuw)  
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Bijlage 1 BALANS per 31 mei 2016 
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Bijlage 2 Winst en Verliesrekening 
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Bijlage 3 Begroting 
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Bijlage 4: Aangemelde strafzaken jeugd en senioren 
 

Vereniging zaak Total 
Bakel niet op ledenlijst 1 
BC 85 invaller te hoge classificatie 1 
  invaller te hoge classificatie, herh.(geen verh) 1 
BCAB singles verwisseld 1 
BCV 73 singles verwisseld 1 
  singles verwisseld, herhaling (geen verh.) 1 
Brabantia singles verwisseld 1 
Eindhoven invallers verkeerd single gespeeld 1 
  singles verwisseld 1 
Gemert geen bondskaart 2 
  niet op ledenlijst 1 
Hanevoet invallen met 2 vastspelers 1 
  invaller te hoge classificatie 1 
  singles verwisseld 2 
Heeze invaller te hoge classificatie 1 
Mierlo invallen dezelfde klasse met 2 vastspelers 1 
  onvolledig opgekomen 1 
  singles verwisseld 1 
Mixed geen bondskaart 2 
  invaller te hoge classificatie 1 
Sm Bruang formulier niet correct, achternaam 1 
SRH formulier niet correct, achternaam+v/i 1 
  geen bondskaart 1 
  invaller te hoge classificatie 2 
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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 2015 2018 

Willy Sauve 2014 2017 
Ton Coolen 2013 2016 

Martin Kuipers 2013 2016 
 

BCS benoemd voor periode 3 jaar aftredend 
Ton Coolen 2013 2016 

Miriam van Leuken 2013 2016 
 

BCJ benoemd voor periode 3 jaar aftredend 
Willy Sauve (vz) 2014 2017 
Walter Gelten 2013 2016 

Berry van Schaijk 2015 2018 
Wilma Daans 2013 2016 

 
CTR benoemd voor periode 3 jaar aftredend 

Arne van de Wijdeven (vz) 2014 2017 
Ludy van Rixtel 2015 2018 

 
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 Bakel 2013 2016 
BC Brabantia 2014 2017 
BC Con Brio 2015 2018 
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