
 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering BMC 
Seizoen 2020 / 2021 

 
 
Gehouden op dinsdag 28 september 2021. 
 
Afmeldingen: Karin Wijnen, Nancy van de Steen, Iris Tibosch 

Opening en welkomstwoord door de voorzitter 
Voorzitter Diederik opent de 56ste ledenvergadering van Korfbalvereniging BMC. 
 
Mededelingen 

• De presentielijst wordt rondgedeeld zodat de aanwezigen kunnen tekenen. 
• Het verslag van de ALV seizoen 2019-2020 wordt goedgekeurd met dank 

aan de samensteller. Voorzitter en secretaris tekenen het verslag. 
 

Seizoen 2020/2021 
Het was een gek seizoen, Corona heeft heel wat roet in het eten gegooid. De 
competitie is grotendeels niet doorgegaan. 
Gelukkig heeft de jeugd aan het einde van het seizoen nog enkele wedstrijdjes 
kunnen spelen. 
 
Update van bestuur en commissies 
Penningmeester 
 
Financiële verslag 2020/2021 
Begroting: 
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting en verklaart de 
verschillen. Door Corona is het een begroting die niet standaard is. Er zijn veel 
grote verschillen doordat het een en ander geen doorgang heeft kunnen vinden. 
 
Kosten: 

- De zaalhuur heeft veel minder gekost doordat (bijna) het hele zaalseizoen 
niet heeft plaatsgevonden tijdens de lockdown, veel uren hebben we terug 
kunnen geven aan de gemeente en zijn niet doorberekend. 

- De Bondsafdracht is afgelopen jaar veel lager geweest dan gewoonlijk ivm 
Corona, we hebben een gereduceerd bedrag betaald omdat de bond op de 
achtergrond wel al druk met de planning bezig was. 

- De voetbalclub heeft het afval niet aan ons doorbelast. 

- De Contributie korting voor alle leden ivm met Corona is een grote uitgave 
dit seizoen. Maar door bovenstaande niet meer dan netjes. 

 
Opbrengst: 

- Iets meer contributie door een toename van het aantal leden. 

- De opbrengsten van de Paasactie is iets meer dan begroot ondanks de 
Corona periode. De actie is deels digitaal geweest, dit is als positief ervaren 
en daar gaan we zeker mee door. 

 



 
 

- De post incidentele baten is enorm groot. Verenigingen konden een subsidie 
aanvragen aan de overheid ivm Corona, bij minder inkomsten kon je deze 
aanvragen. Dit hebben we gedaan en we hebben deze ook gekregen. 

- De sponsors hebben geen nota gehad dit jaar. We vonden het niet gepast in 
deze moeilijke periode voor vele ondernemers een nota te sturen. We 
hebben alle sponsors een brief en kleine attentie gestuurd: “de hart onder 
de riem actie”. Enkele sponsors vonden dit zo netjes en hebben toch het 
sponsorgeld overgemaakt. 

 
We hebben een groot positief resultaat, met de subsidie kunnen we het enorme gat 
wat we vorig jaar hadden dichten. 
Dan hebben we nog een positief resultaat over dit jaar.  
Zou het een normaal jaar zijn geweest zou de balans op ongeveer 0 komen. 

 
Vragen: 
De op schoon actie wat is daar het doel van?  
We doen mee om 2 redenen: vanuit maatschappelijk oogpunt en voor anderhalf 
uur levert het toch lekker wat op. 
Misschien kan de jeugdcommissie er een leuke activiteit van maken. 

 
De energiekosten nog vrij hoog hoe komt dit?  
Er is veel buiten getraind ook in de winter, De gasprijzen zijn ook nog hoog dus 
vandaar de nog redelijk hoge rekening. 

 
Balans 

- We moeten nog 2 jaar Hypotheek betalen en dan is deze afgelost. 
- Nieuw bij baten à is het kopje opbrengsten van de ledenwebshop.  

 
De Kascontrole: 
Iris Schellings en Rian van de Broek hebben de kascontrole gedaan. De dames 
hebben de penningmeester decharge verleend voor het seizoen 2019/2020. 

 
Tanja van Lokven en Rian van de broek zullen tijdens seizoen 2020/2021 de 
controle uitvoeren. 

 
De WBTR 
Per 1 juli van kracht voor verenigingen: 
Wat houdt het in: 

• Er is een controle op bestuurders 
• Er is transparantie in de besluitvorming van de financiën  
• Er is een interne/externe controle 
• De taakvervulling: wie doet wat in het bestuur en wanneer. 
• Tegenstrijdige belangen: Als je als bestuurslid een belang hebt, houdt het 

bestuurslid zich afzijdig. 
• Is een taak (tijdelijk) niet uitvoerbaar door een bestuurslid: Hoe wordt de 

taak van het bestuurslid overgenomen  
 
Dit alles moet vastgelegd worden in de statuten. Deze stammen uit 1995 en zijn 
aan modernisering toe. Hier hebben we de komende 5 jaar de tijd voor, het 
bestuur zal daar de komende tijd mee aan de slag gaan. 
 



 
 
Speerpunten voor 2021/2022 

• Coaches/trainers voor de jeugd 
Dit is ieder jaar weer een heet hangijzer.  
Dit zijn mensen die vrijwillig iedere week op het veld staan. 
We hebben een serieus probleem, als we zo doorgaan hebben we niet genoeg 
trainers en coaches voor alle teams volgend seizoen. Het bestuur is opzoek naar 
input: hoe kunnen we mensen stimuleren? 

 
Idee van het bestuur: 
Iedereen die een KT-2 cursus haalt krijgt een vergoeding. 
Is dit een idee?? 
Zou het de jeugd stimuleren om het te gaan doen en blijven doen??  
Meningen in de vergadering zijn heel verschillend.  

 
Het blijft een lastig probleem. Misschien achterhalen waar komt het vandaan dat 
mensen toch niet willen doen? 
Misschien ook een pakketje maken waarin duidelijk staat wat er van je verwacht 
wordt, wat je met een team kan doen en wat je qua niveau kan verwachten. 

 
Diederik pakt dit met een klein comité verder op. 

• Verder uitwerken van de sponsorcommissie 
De sponsorcommissie is hard aan de slag, zij dan na de vergadering nog een 
presentatie. Zij gaan hiermee verder. 

• Scheidsrechters 
Door Corona is dit stil komen te liggen. We gaan dit snel weer oppakken 

• Materialen 
We willen met een plan komen om jaarlijks materialen aan te schaffen voor de 
club. 

• Nieuwe kantine/kleedlokalen 
Samenwerking tussen Hockey, voetbal en korfbal.  
Nieuwe kleedlokalen, opslagruimte en kantine dat is de bedoeling. 
Het doel is in 2022/2023 dat het klaar moet zijn. 
De onderhandelingen zijn bezig met de gemeente, we hopen snel meer te kunnen 
delen. 
 
 
Bestuursverkiezing 
Iedereen die in het bestuur zit wil nog een jaartje aanblijven. 
 
Er is een vacature voor een algemeen bestuurslid. 
Meike Nieuwenburg en Marjan van de Manakker willen aansluiten en kijken of het 
bestuur iets voor hen is en sluiten aan bij de eerst volgende bestuursvergadering. 
 
 
Jubilarissen 
Marinda van de Veerdonk en Laura van Teefelen 25 jaar lid. Ze zijn helaas niet 
aanwezig. De attentie’s wordt bij Marinda en Laura afgegeven.  
Rian van de Broek 40 jaar lid, Diederik is langs gegaan met een attentie 
 
 



 
 
Rondvraag 
Bij de Coop kunnen statiegeldflessen worden ingeleverd voor verenigingen. 
Misschien een idee? 

 
 

Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de leden voor ieders 
inbreng. Reacties op de notulen uiterlijk 28 oktober 2021 naar Claire Smulders: 
redactie@kvbmc.nl 

 
 

Sponsorplan/kledinglijn: 
Na de vergadering leggen José en Marjo en Sindy uit waar de commissie afgelopen 
periode mee bezig is geweest. En laten zien wat de ledenshop inhoud en hoe er 
besteld kan worden. 
 


