
Verslag Algemene Ledenvergadering KV BMC 

Seizoen 2019/2020 
Gehouden op 22 september 2020. 

 

Opening 

Voorzitter Diederik opent de 55ste ledenvergadering van korfbalvereniging BMC. 

 

Mededelingen 

- De presentielijst wordt rondgedeeld zodat de aanwezigen kunnen tekenen. 
- Het verslag van de ALV seizoen 2018-2019 wordt goedgekeurd met dank aan de 

samensteller. Voorzitter en secretaris tekenen het verslag. 

 

Seizoen 2019/2020 

Corona heeft een grote invloed gehad op het seizoen. In februari waren we nog vol ongeloof 
en in maart werd duidelijk dat het seizoen ten einde was. Erg jammer voor de competitie, het 
kamp en ook de kampioenschappen. 

Complimenten voor alle leden, ouders en vrijwilligers voor de daadkracht en flexibiliteit 
tijdens deze gehele periode. Met elkaar hebben we het beste ervan gemaakt. Zeker een 
seizoen om nooit te vergeten. 

- Teams zijn geen kampioen geworden maar wel 1e geëindigd. Dames 1 is bovenaan 
geëindigd en gepromoveerd. De E1, F1 en Welpen zijn ook bovenaan geëindigd. Ieder 
team heeft dit op zijn eigen manier gevierd. 

- Kamp kon geen doorgang vinden, maar we hebben een leuke activiteit gehad hier op het 
sportpark voor de jeugd.  

- In mei en juni stonden alle teams weer op het veld te trainen. Heel mooi om te zien!  
- De senioren hebben het seizoen afgesloten met een koppelschiet toernooi. 

 

Commissies 

- Jeugdcommissie: Ondanks corona toch enkele leuke activiteiten opgepakt. Nieuwe leden 
gevonden voor deze commissie in Fieke, Marjan en Ninke.  

- Paasactie: Heeft geen doorgang gevonden. Als bestuur getwijfeld maar voelde het beste 
om het te annuleren. Achteraf een wijs besluit geweest.  



- Jeugd TC: Annieck, Fieke, Jessy, Meike en Claire. Zij zijn het aanspreekpunt voor ouders 
en denken mee over teamindelingen en trainers/coaches. 

- Aanspreekpunt scheidsrechters + indelen: Loopt al een paar seizoenen en gaat goed. 
Jeugdleden worden ondersteund tijdens het fluiten. Om de meiden meer ervaring te laten 
op doen gaan ze fluiten tijdens eigen trainingen. Daarnaast hebben we Theo gevraagd om 
een opleidingsavond te geven. 

 

Financieel verslag 2018/2019 

Begroting 

Penningmeester geeft een toelichting op de begroting en verklaart de verschillen. Er is tijdens 
seizoen 2019-2020 een serieus verlies geleden. Ook de begroting voor seizoen 2020-2021is 
negatief. Hier hebben we als vereniging een uitdaging. 

Opbrengsten 

- Paasactie: De misgelopen inkomsten hebben een behoorlijk gat geslagen in onze begroting 
- Contributie: Dit geeft een positief beeld, het afgelopen seizoen we weer nieuwe 

jeugdleden mogen verwelkomen. 
- Incidentele baten: inkomsten voetbalclub voor gebruik kleedkamers, elektriciteit. 

Kosten 

- Bondsafdracht hoger: dit komt doordat op 30 juni het seizoen financieel is afgesloten.  
- Energiekosten lager: We zijn minder op het veld geweest, dus het verbruik is ook minder. 
- Zaalhuur lager: Geannuleerde zaaluren hebben we niet hoeven betalen aan de gemeente.  
- Onderhoud veld hoger: Er heeft afgelopen jaar groot onderhoud aan het veld 

plaatsgevonden. Deze post hadden we kunnen zien aankomen vorig jaar. Dus had toen in 
de begroting meegenomen moeten worden. 

- Inkopen kantine lager: We zijn minder aanwezig geweest, dus de kosten zijn ook lager.  
- Materialen lager: Er zijn minder materialen aangeschaft dan begroot.  

Balans 

- Vorig jaar akkoord gevraagd om de lening af te lossen. Er is besloten dit niet vervroegd af 
te lossen omdat het om een klein bedrag gaat en het rentepercentage laag is. Achteraf een 
goede keus geweest vanwege corona. 

- Afscheid nemen van de Rabobank rekening. We betalen momenteel voor 3 rekeningen 
bankkosten en dat is zonde. Regiobank is hoofdsponsor dus daar willen we blijven. 

- We hebben voldoende reserves om het verlies van dit seizoen op te vangen, maar dit is 
niet meerdere jaren achtereen wenselijk.  

- Clubkas campagne Rabobank: hier doen we bewust niet aan mee omdat Regiobank 
hoofdsponsor is.  

Huidig seizoen 

- Bondsafdracht stijgt ieder jaar 



Hoe kunnen we inkomsten binnen halen? 

- Plaatsen van sponsorborden langs het hoofdveld 
- Deze week komen de Paashazen bijeen om een sponsorloop te bespreken voor de 

jeugd. Tijdens laatste thuiswedstrijd dames 1 op 25 oktober. Belangrijkste insteek van 
die dag is om inkomsten te verzamelen. 

- Idee: Partytent te huur aanbieden via Facebook: Ik geef, ik vraag, ik leen.  

 

Verslag kascontrolecommissie 

Nancy v.d. Steen en Myriam Wagenaars hebben de kascontrole samen met Marjo uitgevoerd. 
De dames hebben de penningmeester decharge verleend voor het seizoen 2019/2020.  

Rian v.d. Broek en Frank Schellings zullen tijdens seizoen 2020-2021 de controle uitvoeren. 

 

Contributie 

De contributie is de afgelopen 6 jaar niet gestegen. Maar alle kosten (bondskosten en 
consumentenprijsindex) zijn wel gestegen.  

Voorstel: het lopende seizoen de contributie met 10 euro te verhogen. Daarna de contributie 
jaarlijks met 1,50% verhogen. We vragen of iedereen akkoord gaat. Volmondig: JA! (dit was 
al meegenomen in de begroting). 

De afgelopen 5 jaar zijn de consumentenprijzen gemiddeld met 1,5% gestegen. Dus om het 
overzichtelijk te houden, voeren we dit percentage door. 

Nieuw lidmaatschap: Trainingslid. Dan kun je komen meetrainen en word je lid van de club. 
Maar je wordt niet aangemeld bij de bond. Dus deze leden mogen geen wedstrijden spelen. 

Toelichting: 

- Dames 1 en 2 betalen dezelfde contributie als midweek teams (welke alleen 
wedstrijden spelen). Dit komt omdat we met de hele club gezamenlijk de kosten 
dragen.  

- Waarom is er zoveel verschil in de leeftijden in contributie? Dat komt omdat de bond 
ook deze leeftijdscategorieën aanhoudt in hun nota’s. Daarom voeren wij dit ook door. 

- Vorig jaar kon je ook af en toe wedstrijden spelen? Dat kan niet meer. Je bent lid en 
speelt wedstrijden dan betaal je volledige contributie. Of je bent trainingslid en speelt 
geen wedstrijden. 

 

 

 



Speerpunten 2020 

1. Ledenwerving 

Natuurlijk blijft leden werven een speerpunt. Ons streven is ieder jaar 5 a 6 nieuwe 
jeugdleden. Hiermee verzekeren we ons van een constante basis. 

2. Coaches/trainers voor de jeugd 

Onze jongste jeugd is het afgelopen jaar gegroeid en daar zijn we erg blij mee, want de jeugd 
heeft tenslotte de toekomst! Maar… dit betekent ook dat we een beroep moeten doen op onze 
senioren voor goede trainers/coaches. Vanuit het KNKV komt een gastdocent voor een 
cursus.  

30 september is iedereen van harte welkom tijdens deze training voor trainers / coaches van 
Fedde Boersma (KNKV). De huidige trainers / coaches zijn hier allen bij aanwezig. Fedde zal 
uitleggen dat je middels 4 avonden een cursus kan volgen bij het KNKV. Dit gaat naast 
training geven ook over het omgaan met ouders.  

3. Oprichting sponsorcommissie 

Een nieuwe commissie oprichten en dit seizoen meer focus op sponsoring. We verwachten 
geen mega groei maar het doel is om seizoen 2020-2021, 3 nieuwe sponsors te vinden. Het 
kan ook zijn dat we nu 10 kleinere sponsoren binnenhalen. Er komt in ieder geval focus op.  

Tip: Ook op social media communiceren. Sponsorplan beschikbaar hebben. 

4. Scheidsrechters 

Blijft onze aandacht krijgen. We zijn voorzien door iemand die al onze externe wedstrijden 
fluit. Maar mocht diegene willen stoppen, kan het zomaar zijn dat we geen wedstrijdkorfbal 
meer kunnen spelen of dat het onze club geld gaat kosten. Heb je ambitie en lijkt het je leuk? 
Laat het ons weten! 

Een dergelijke cursus bij het KNKV is niet meer zo als vroeger. Je word begeleid door 
iemand van binnen de club. Daarna als je er klaar voor bent, komt er iemand van het KNKV 
meekijken.  

Annieck Brokx meldt zich aan voor zowel de trainers als scheidsrechters cursus. 

Tips:  
- Als je instroomt naar de B (bepaalde leeftijdscategorie) volg je verplicht een 

scheidsrechters cursus. Kan namelijk angst wegnemen. 
- Groep 14-15 jarige groep benaderen, of ze een cursus willen volgen. Je krijgt een mooie 

vergoeding als je wedstrijden voor de bond fluit. Dit vergt ook support van de ouders.   

 

 



Bestuursverkiezing 

- Claire nieuwe secretaris: akkoord. 
- Diederik zal over 2 jaar stoppen als voorzitter.  
- Nog een vacature open in het bestuur voor algemeen bestuurslid. 

Tips: 

- Concreet takenpakket op papier zetten 
- Voor mensen die interesse hebben, middagje mee laten kijken 
- Uitnodigen tijdens bestuursvergadering 

 

Jubilarissen 

Annieck Brokx en Kim van Lokven zijn allebei 12,5 jaar lid. 

 

Rondvraag 

- Mogelijkheid tot pin automaat in de kantine. Dit gaan we verder uitzoeken. 
- Oproepje doen binnen de vereniging tot hobby fotograaf. Iemand die het leuk vindt om af 

en toe goede foto’s te maken tijdens wedstrijden of activiteiten. 
- Leden die stoppen, vragen of ze steunend lid willen blijven. 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de leden voor ieders inbreng. 
Reacties op de notulen uiterlijk 22 oktober 2020 naar Claire Smulders: redactie@kvbmc.nl. 

 

 


