
Verslag Algemene Ledenvergadering KV BMC 

seizoen 2018/2019 
Gehouden op 6 januari 2020. 

 

Opening 

Voorzitter Diederik opent de 54ste ledenvergadering van korfbalvereniging BMC. 

Mededelingen 

- De presentielijst wordt rondgedeeld zodat de aanwezigen kunnen tekenen. 

- Het verslag van de ALV seizoen 2017-2018 wordt goedgekeurd met dank aan de 
samensteller. Voorzitter en secretaris tekenen het verslag. 

 

Seizoen 2018/2019 

- Kampioenschappen-degradatie:  

Najaar 2018: Senioren 3 en Midweek Kampioen / Zaal 2018-2019: Senioren 1 gedegradeerd / 
Voorjaar 2019: B1 en Welpen 2 kampioen 

- Deelname toernooien:  

Najaar 2018: Alle jeugd in Mariaheide bij SCMH 
Zaal 2018-2019: Alle jeugd in Erp bij Korfrakkers 
 
- Herinvoering van de pupil van de week op het veld is enorm goed ontvangen. Met Myriam 
Wagenaars als gastvrouw om alles in goede banen te leiden 

- Zaalhuur: 

Er zijn veel verschillende zalen gebruikt in 2018-2019. Trainingen: De Run in Berlicum, De 
Herman Jozef in Middelrode, De schans in ’s Hertogenbosch. Wedstrijden: De Run in 
Berlicum, De Herman Jozef in Middelrode, De Misse in Den Dungen en De Theereheide in 
St. Michielsgestel. Er is besloten om de Senioren vaak ’s avonds te laten spelen zodat alle 
jeugd op zaterdag thuis kan spelen. Veel begrip hiervoor.  

- KangeroeKlup: 

We zijn het seizoen gestart in September met 1 F team met 7 kinderen. We zijn het seizoen 
geëindigd met 21 leden in de F en welpen. Dit waren 1 F team en 2 welpen teams. En nog 
enkele leden die alleen trainen. Trots! 



Commisssies 

- Jeugdcommissie: Groot gedeelte van de commissie gaat stoppen. We zijn opzoek naar leden 
+ ouders die dit willen opvangen. Mogelijk een splitsing van activiteiten. Over het kamp 
denkt de huidige commissie nog na. Wellicht willen zij alleen dit blijven doen. Tijdens de 
ouderbijeenkomst aan het einde van het seizoen zullen we proberen een groepje ouders te 
enthousiasmeren en we zullen de vacature en een stukje uitleg online plaatsen. 

- Paasactie: Opbrengst €3.423. De helft van de producten is winst, vandaar dat we het afkopen 
gaan verhogen naar 50% van het verkoopbedrag. Komend seizoen is dit 3 euro per item.  

- Jeugd TC: Aniek, Fieke, Anouk (en Claire). Zij zijn het aanspreekpunt voor ouders en 
denken mee over teamindelingen en trainers/coaches. 

- Vrijwilligers coördinatie: Miranda en Angela gaan stoppen. Ook hier gaan we de vacature 
van online plaatsen en actief op zoek naar vervanging. 

- Aanspreekpunt scheidsrechters + indelen: Inge van Heesbeen en Kim van Lokven. 
Complimenten! Veel jonge meiden zijn aan het fluiten en krijgen ondersteuning. Theo vragen 
of hij tijdens het buitenseizoen weer een spelregeluitleg kan geven.  

 

Financieel verslag 2018/2019 

Begroting 

Penningmeester geeft een toelichting op de begroting en verklaart de verschillen. 

- We plussen dit jaar met ruim €500 

- Energiekosten zijn veel hoger. Dit komt mede door het gebruik van onze accommodatie 
door de voetbalclub. Dit wordt nog verrekend. Maar we moeten ook zelf streng zijn. Lampen 
op het veld aan laten staan is bv erg kostbaar! 

- Zaalhuur is lager dan begroot. Dit komt door de Hermanjozefschool, maar helaas kunnen we 
hier volgend seizoen geen gebruik meer van maken 

- We hebben weer veel onderhoudskosten gehad aan het clubgebouw: schilderwerk, douches.   

- Ook het onderhoud aan het veld is hoger dan begroot. Dit is o.a. te danken aan de 
“graancirkels”. Door de privatisering (eigen werkzaamheden) wordt dit voor een deel 
gecompenseerd.  

- Komend seizoen gaat Marjo kritisch kijken naar de kosten. Denk bv aan verzekeringen.  

- Belangrijk aandachtspunt zijn de adverteerders en sponsors. Deze inkomsten hebben we echt 
nodig! 

 



Verslag kascontrolecommissie 

Iris Tibosch en Nancy hebben de kascontrole samen met Diederik uitgevoerd. De dames 
hebben de penningmeester decharge verleend voor het seizoen 2018/2019. Frank neemt de 
taak van Iris over. Nancy zal nog een jaar de controle uitvoeren. 

 

Speerpunten 2020 

1. Ledenwerving 

2. Coaches/trainers voor de jeugd 

3. Oprichting sponsorcommissie 

4. Scheidsrechters 

 

1. Onze jongste jeugd is het afgelopen jaar gegroeid en daar zijn we erg blij mee, want de 
jeugd heeft tenslotte de toekomst! Van de Theresiaschool hebben we echter nog geen nieuwe 
leden dus hier gaan we de komende tijd actief op inzetten. We starten met het uitdelen van 
flyers en uitnodigingen voor de vriendjestraining. 

2. Meer jeugd betekent ook dat we een beroep moeten doen op onze senioren voor goede 
trainers/coaches. Elk jeugdteam heeft inmiddels een ouder ter begeleiding, maar voor 
korfbalkennis willen we echt een beroep doen op onze senioren. Wanneer leden een 
trainerscursus via de bond willen volgen, staan we hier ook open voor. 

3. Sponsorcommissie heeft door andere prioriteiten op een laag pitje gestaan het afgelopen 
seizoen. De kleding is perfect geregeld, maar we zouden er nog zoveel meer uit kunnen halen. 
Marjo en Diederik gaan de mogelijkheden onderzoeken en hopen z.s.m. mensen te kunnen 
aanhaken.  

4. Dit blijven we op de agenda zetten, want zonder scheidsrechters geen wedstrijd. De 
begeleiding van senioren voor de jeugd is al een stap in de goede richting. Wanneer leden een 
cursus willen volgen, staan we hier open voor. 

 

Tip voor 2020 

Diederik en Frank zijn bij de B1 gestart met de app ‘Teamy’: Aan/ afmelden voor wedstrijden 
en trainingen (met tijdsbepaling) / Taken toewijzen / Berichten versturen / Koppeling met 
KNKV App (inladen van wedstrijden en locaties). Ouders van jonge jeugd erbij betrekken 
ivm wassen en vervoer. De moeite waard om eens uit te proberen! 

 



Bestuursverkiezing 

-We benoemen Marjo officieel als penningmeester en vragen goedkeuring aan de aanwezigen.  
Samen met Diederik is ze al volop gestart met de overdracht. Applaus voor deze aanwinst! 

-Mandy zal na dit seizoen haar taken als secretaris neerleggen. Er zal worden bekeken of een 
huidig bestuurslid dit over zal nemen of dat een nieuw bestuurslid noodzakelijk is. Als iemand 
geïnteresseerd is in deze functie, leuk! Mag evt. altijd contact opnemen met Mandy voor meer 
informatie. 

-Hans treedt formeel af als statutair voorzitter en draagt de hamer over aan Diederik. Hans 
blijft betrokken bij de vereniging mbt het onderhoud van de velden en accommodatie. Hij 
benoemt de prettige werkgroep (Ad, Frank en Louis) en zal onze club altijd een warm hart 
toedragen. Onbeschrijfelijk wat hij al die jaren voor ons clubje heeft gedaan.  

 

Jubilarissen 

25 jaar: 

Frank Schellings. Ons eerste jongetje van de club! 

Laura Bissels. 

 

Rondvraag 

Geen enkele vraag, zelfs niet door onze Hans.  

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de leden voor ieders inbreng. 
Reacties op de notulen uiterlijk 28 februari 2020 naar Diederik: dtibosch@hotmail.com 

 

 


