
Notule algemene ledenvergadering 6 April 2017 
 
Aanwezig: 
Gerrijan Hees, Bram Bakker, Rianne Kusters, Berry van Schaijk, Ton Schenkelaars, Mirjam Caris, 
Linda hendrikx, Marco Smits, Remco Lubbers, Luck bakker, Willeke van elvan, Manuela 
langeweg, Patrick van rijzewijk, Cor Bastiaan-net, Frans van hout, Henri van den elsen, Desiree 
Arnold, Marcel van Hoof, Egon van den aker, Arnie van heugten, Rene van de Looveren, 
Annemarie van eijk, Marcel van de wiel, John hees 
 
 
Afwezig met kennisgeving 
Gerard Craenen, Bert Tillemans, Vera van lieshout, Nienke beks, Wilfried verlijsdonk, jan Sleegers. 
 
Notulist 
Rianne Kusters 

 
1. Opening 
Ton opent om 20.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Voor deze gelegenheid is er 
heerlijke cake gebakken voor bij de koffie. (gebakken door de moeder van Berry) 
 
2. Notulen vorige vergadering 
Is er iets gedaan met de verzekering? 
Er is contact geweest met van de nostrum verzekeringen en we zijn veranderd van verzekeraar.  
Wat wordt er gedaan om eerder te kunnen badmintonnen? De jeugd heeft gewoon de zaal tot 20:30. 
Tot die tijd zullen de recreanten evt. banen in moeten leveren. 
De notulen worden onder dankzegging aan Rianne goedgekeurd. 
 
3. Ingekomen stukken 

● Er zijn  6 afmeldingen. 
 
4. Mededelingen. 

● Mooi jubileum jaar geweest. 
● Rabobank clubkas campagne 
● Schildje aan de meiboom (we geven een korte uitleg wat dit inhoud) 
● Mededeling voor de subsidie. 60% moet uit Mierlo komen. 
● Dorpszeskamp op 10 en 11 juni. 
● Suzan beks beheerd de site. 

 
5. Jaarverslag secretaris 
Het jaarverslag wordt onder dankzegging aan Rianne goedgekeurd. 
 
6. Jaarverslag Penningmeester. 
De club is dankzij de goede inzet van onze penningmeester financieel gezond. 
 

● Is het mogelijk om een automatisch incasso te krijgen? We doen dit niet. We verzoeken 
iedereen om dit zelf in te stellen. Je krijgt 1 factuur voor de contributie en 1 voor de training 
en competitie. 

 
Het jaarverslag wordt onder dankzegging aan Gerrijan goedgekeurd. 
 
 



7. Verslag kascommissie 
Henri van den elzen doet verslag.  
De commissie adviseert het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De leden gaan 
hiermee akkoord. 
 
De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun bijdrage. 
 
8. Begroting 2017 
 
Gerrijan bespreekt de begroting voor 2018 door maar hier komen geen op of aanmerkingen over 
door de leden. 
 
Het jaarverslag wordt onder dankzegging aan Gerrijan goedgekeurd. 
 
9. Verkiezing van het bestuur. 
Berry van Schaijk en Ton Schenkelaars zijn aftredend en herkiesbaar.  
De aftredende bestuursleden worden door de leden herkozen. 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
Gerrijan Hees (aftredend in 2018) 
Rianne Kusters  (aftredend in 2018) 
Bram Bakker (aftredend in 2018) 
Berry van Schaijk             (aftredend in 2019) 
Ton Schenkelaars             (aftredend in 2019) 
 
10. Verkiezing van de Kascommissie. 
De kascommissie bestaat derhalve uit de volgende personen 
Desiree Arnold (aftredend in 2019) 
Henri van de Elsen (aftredend in 2018) 
 
 
11. Rondvraag 
 
Henri van den elsen 
Vraag: Is het iets om een sponsorcommissie op te richten om sponsors te zoeken in Mierlo? 
Antwoordt: Desiree en Henri willen dit gaan oprichten. We vinden het erg fijn dat zij zich in willen 
zetten voor onze club. 
 
Cor Bastiaan net 
Vraag: Is de zaterdagtraining kostendekkend? 
Antwoord: Dit zal het 1ste jaar misschien niet zijn maar in de toekomst zal dit zeker voor gezorgd 
worden. 
 
Remco 
Vraag: Waarom word er niks georganiseerd door de badminton in de weijer. 
Antwoord: Omdat er altijd gerookt werd zijn we uitgeweken naar denheuvel. We zullen dit 
meenemen in de vergadering. 
 
Frans 
Vraag: Ik volg regelmatig de competitie op de site.  
Kunnen we in het nieuwe seizoen weer foto’s op de site plaatsen 
Antwoord: dit gaan we in het nieuwe seizoen doen! 



 
Cor 
Vraag: Kan mijn naam als erelid van de site gehaald worden. 
Antwoord: We kunnen dit regelen als dat jou wens is. 
 
Linda: 
Vraag: Wij willen meer trainen. Kan dit? 
Antwoord: Volgend jaar gaan we over op 1 trainer dan kunnen we dit meenemen. 
 
Marcel van Hoof 
Vraag: We vinden het heel vervelend dat er getrokken wordt aan de jeugdleden van de 
zaterdagtraining. 
Antwoord: Ton geeft een uitleg hoe het gegaan is. We vinden dit heel spijtig en kunnen dit goed 
begrijpen. De houden dit in de gaten. 
 
14. Sluiting. 
De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezige leden voor 
hun komst. 
 
 
 


