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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 
Ten aanzien van de ALV van 31 maart valt op te merken: 

 De opkomst in deze on-line vergadering was ronduit slecht; twaalf deelnemers (inclusief bestuur); 

twee leden kregen geen verbinding; één afmelding. Een aantekening in de agenda is soms toch wel 

handig. 

 We hebben weer drie 25-jarige jubilarissen mogen eren : Ine Tacken, Frank de Bont en Mark Zaal.     

                                    

       
 

 Ten opzichte van de vorige ALV heeft de club dertien leden minder. 

 Doordat de vereniging een hogere compensatie op de contributie van de leden heeft toegepast dan 

er aan compensatie op de zaalhuur is ontvangen zijn we in 2020 met een klein verliesje van € 62 

geëindigd. 

 De begroting is gebaseerd op “business as usual”. (inmiddels weten we al beter….). 

 Kascontrole is OK bevonden door Martin Coehorst en Mark Zaal. 

 Kascommissie voor 2021 bestaat uit Mark Zaal en Rick de Keijzer. 

 Deelmame door de jeugd aan de Regiocompetitie wordt geregeld door BC Bavel. Bijgevolg heeft BC 

Goirle geen competitieleider meer.  

 Samenstelling Bestuur; Brigit van Nistelrooij heeft dus het bestuur verlaten, uiteraard met de 

terechte bedankjes voor vele jaren bestuurslidmaatschap. Jan van Eijck is herkozen als 

penningmeester. 
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Compensatie zaalhuur De Haspel 2020 

 
Op 30 april bereikte het bestuur een brief van de Gemeente Goirle met de mededeling, dat de huur voor De 

Haspel met betrekking tot de periode 1 oktober tot en met 31 december wordt kwijtgescholden.  

Gedurende die tijd hebben we nog twee keer op woensdag gespeeld en tien keer op vrijdag. Dit zou dus tot 

een substantieel bedrag kunnen leiden. Het was handig geweest, als we dit 

eerder hadden geweten, zodat we dit nog in de jaarrekening 2020 hadden 

kunnen meenemen. Maar uiteraard zijn we er nog steeds blij mee.   

Het bedrag van € 1126 is inmiddels op onze bankrekening gestort. 

 

En de penningmeester, die puzzelt gewoon verder om alles voor 2021 weer 

in het vat te gieten.  

 
 

 

Badminton Nederland 

In vorige nieuwsbrief schreven we : 

<<<<In de voorschotnota die jaarlijks in maart aan de verenigingen gestuurd wordt, zal mogelijk 

rekening worden gehouden met een te verdelen subsidie van € 115.000.  Dit bedrag en de te volgen 

procedure moet nog worden goedgekeurd, maar het lijkt erop, dat de verenigingsbijdrage en/of de 

teambijdragen voor deelname aan de competitie in aanmerking gaan komen voor een korting.>>>> 

De nota van de bond is inmiddels ontvangen; korting is niet toegepast. 

 

Mutaties ledenbestand  
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Wanneer kunnen we weer…….? 

 Na de persconferentie van dinsdag 11 mei lijkt het erop, dat de binnensporten (onder voorbehoud van 

gunstige ontwikkelingen in de ziekenhuizen) binenkort weer kansen gaan krijgen.  

Wel, zo is de verwachting, met weer de nodige restricties, zoals registratie, thuis douchen…. 

  

We wachten de richtlijnen van Badminton Nederland af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afmelden voor deze nieuwsbrief? Mail naar j.vaneijck@home.nl 

 

mailto:j.vaneijck@home.nl

