April 2018

High-lights uit de Algemene Leden
Vergadering HBV woensdag 21 maart
2018
De vergadering is goed bezocht: aanwezig waren
44 stemgerechtigde leden. Van 9 leden kregen we
een afmelding voor de vergadering.

Nieuwe website
Eén van de afwezigen was Rico Klaassen Bos, die
via een bericht aan de ALV nogmaals aan alle
leden laat weten dat we een nieuwe website
hebben en iedereen uitnodigt om de site
regelmatig te bezoeken (www.hoornse-bv.nl).
Suggesties, opmerkingen of meehelpen met het
opbouwen van de site? Laat het mij weten (evt.
via hbvweb@gmail.com). Rico Klaassen Bos

Terugblik 2017
Bijna aan het einde van het seizoen kijken we
terug op een succesvol jaar vol activiteiten, waarin
meerdere teams van competitie en jeugd
kampioen werden. Komend jaar wachten Ere- en
Eerste divisie.

Wijziging boekjaar
De ALV is akkoord gegaan met een wijziging van
de statuten en huishoudelijk reglement: wijziging
van het boekjaar. Door het boekjaar te
verschuiven naar 1 juli t/m 30 juni (in plaats van
de huidige 1 januari t/m 31 december) hebben we
meer grip op de financiële positie van de
vereniging, omdat dit dan samenvalt met het
speelseizoen waarin de kosten gemaakt worden.
Het beeld van ledenaantallen in dit boekjaar is
duidelijker en dat maakt het goed begroten (en

dus sturen) gemakkelijker. Het moment van de
ALV zal dan ook verschuiven naar de maand
september. De opzegging van het lidmaatschap
(uiterlijk 15 juni) en inning van contributie (kort
daarna) blijft gelijk.

Financiële zaken
Het boekjaar 2017 is met een heel kleine winst
afgesloten. De kascommissie heeft de financiële
stukken gecontroleerd en goed bevonden.
Ook heeft de ALV zijn goedkeuring gegeven aan de
nieuwe begroting. Of eigenlijk, aan 2
begrotingen. Een eerste begroting tot 30 juni, de
andere voor het boekjaar 1 juli t/m 30 juni.
Een lastig onderwerp in de ALV betrof het voorstel
van verhogen van de contributie. De verhoging
heeft vooral te maken met de sportieve ambities
die we als HBV hebben. Het bestuur heeft de ALV
kunnen uitleggen waarom voor deze verhoging bij
de verschillende groepen is gekozen. Een
voldoende meerderheid van de leden ging
hiermee akkoord.
De contributies voor het nieuwe seizoen zijn dan
alsvolgt:

Senioren Competitie
Jeugd Competitie
Jeugd Recreanten
Senioren Recreanten

€ 385,€ 260,€ 160,€ 175,-

(was € 330,-)
(was € 220,-)
(was € 135,-)
(was € 165,-)

Nieuwe huurperiode sporthal en kantine
Het bestuur heeft de leden ook gevraagd of ze
willen instemmen met het aangaan van een nieuw
huurcontract. De huurtermijn van de sporthal
loopt bijna ten einde. De ALV is akkoord gegaan
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met een nieuwe huurperiode van 5 jaar. Het
bestuur heeft een aantal punten (tips)
aangeleverd gekregen die ze kunnen meenemen
in de onderhandelingen met de verhuurder. Het
punt van het schoonmaken van de vloer is
wederom uitvoerig ter sprake gekomen. De hal
wordt inmiddels schoongemaakt door een ander
bedrijf. Het tijdstip van schoonmaken is echter
gelijk gebleven. Daarover blijft het bestuur in
gesprek met de Stichting Onderwijs Huisvesting
Hoorn (SOHH).

Wisselingen in bestuur en commissies
Er zijn 3 bestuursleden afgetreden: Wim Tartaud
(penningmeester), Remco Schipper
(jeugdcommissie) en John Ruiter
(recreantencommissie). Zij zijn tijdens deze ALV
met bloemen en een attentie bedankt voor hun
jarenlange inzet voor de vereniging.
Nieuw met een functie in het bestuur zijn Joy
Duinmaijer (penningmeester), Sander Meester
(jeugdcommissie) en Carla Schouten
(recreantencommissie). Ook heeft de vereniging
weer een voorzitter: Nick Eijssens. Er is zelfs
versterking met een algemeen bestuurslid: Guido
Veenstra.
Ook is er een kantinecommissie: Dave, Jessica en
Justin.

Op zoek naar extra sponsoring
In de ALV is ook de sponsoring ter sprake
gekomen. Nick Eijssens en Erik Joosse benaderen
bedrijven om onze club te sponsoren. Daarvoor is
een palet samengesteld. Er zijn inmiddels
verregaande gesprekken met een sponsor voor
shirts en shuttles.
Ook is gesproken over het instellen van een club
van 100. Een aantal leden hebben hier al hun
medewerking aan toegezegd en doneren 50 euro
per lid. Ben Kramer zal zich hiervoor inzetten. De
club van 100 heeft een klein eigen bestuur en
heeft zelf zeggenschap over een goed doel binnen
de vereniging waar hun bijdrage aan besteed zal
worden. De financiële administratie van deze club
zal dus niet vermengd worden met de
administratie van HBV.

50-jarig bestaan HBV
Aan het einde van de ALV hebben we gehoord dat
de vereniging in april 2019 officieel 50 jaar
bestaat. Tenminste, dan is het 50 jaar geleden
dat de statuten van HBV zijn opgesteld. Het is al
veel langer geleden dat een aantal mensen de
badmintonsport beoefenden in Hoorn.
Aan dit bijzondere jubileum wordt volgend seizoen
zeker aandacht besteed!

Bestuur HBV 2018-2019:








Voorzitter: Nick Eijssens voorzitter@hoornse-bv.nl
Secretaris: Anne de Valk secretaris@hoornse-bv.nl
Penningmeester: Joy Duinmaijer
penningmeester@hoornse-bv.nl
Technische cie.: Katja van Walstijn
technischecommissie@hoornse-bv.nl
Jeugdcie.: Sander Meester jeugdcommissie@hoornse-bv.nl
Recreanten cie.: Carla Schouten
recreantencommissie@hoornse-bv.nl
Algemeen lid: Guido Veenstra

De volgende ALV is op
donderdag 6 september 2018!
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