ALGEMENE LEDENVERGADERING BC INVICTUS
AGENDA
woensdag 17 juni 2020, 20:00 uur, Duikelbar

1.

Opening

2.

Notulen Algemene ledenvergadering 19 juni 2019

3.

Jaarverslagen 2019-2020

4.

Financieel verslag 2019-2020 (wordt voorafgaand aan de vergadering ter beschikking gesteld)

5.

Verslag Kascontrolecommissie: decharge

6.

Afscheid aftredende bestuursleden (Geen)

7.

Voordracht nieuwe bestuursleden (Geen)

8.

Benoeming Kascontrolecommissie 2020-2021

9.

Meerjarenvisie op de Begroting Invictus tot 2023 (mondelinge toelichting)

10.

Vaststellen contributiebedragen 2020-2021 (zie bijlage - mailbrief aan leden 1 februari 2020)

11.

Begroting 2020-2021 (wordt voorafgaand aan de vergadering ter beschikking gesteld)

PAUZE

12.

Vacatures

13.

Bar en Invictus: toelichting vanuit Bestuur, huisregels, pinnen en verwachtingen

14.

Vaststelling boetebedrag bardienstverzuim euro 25

15.

Rondvraag

16.

Sluiting
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13

f.

Sponsorcommissie

15

VACATURES
Wij zijn als bestuur nog naarstig op zoek naar enthousiastelingen die het bestuur willen versterken,
bijvoorbeeld als vertegenwoordiger jeugd, vertegenwoordiger van de competitiespelers of als
secretaris. Laat even iets weten via bestuur@invictusbc.nl of tik een van ons aan als jij interesse hebt
(Melissa, Jeroen, Patrick , Ellen of Leo)!
Voor het komend seizoen zijn wij WEDEROM op zoek naar een aantal (nieuwe) vrijwilligers voor
commissies! Lijkt het jou leuk om Invictus in het nieuwe seizoen weer een stukje verder te helpen?
Kijk dan naar het onderstaande lijstje:
1. We zoeken een Scheidsrechter: die namens Invictus officiële wedstrijden wil leiden

2.

We zoeken een kandidaat Penningmeester met aantoonbare boekhoudkundige ervaring om
hiermee Melissa de ruimte te geven om de taak van Vicevoorzitter in te kunnen nemen in
seizoen 2021/2022

3.

We zoeken een sponsorcommissie om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren! Voor deze
commissie zijn wij op zoek naar twee of drie enthousiaste vrijwilligers. Lees voor meer
informatie ook verderop het Sponsorverslag.

4.

Voor de Technische Commissie zijn wij nog op zoek naar een vrijwilliger. Dus: ben jij
competitiespeler en wil jij onze competitie-afdeling een stukje vooruit brengen?

5.

De Jeugdcommissie is benieuwd of er iemand is die de jeugdafdeling van een nieuwe impuls
wil voorzien. Ben jij dat? De JC hoort graag van je!

6.

Wij zijn op zoek naar iemand met een vlotte pen die het leuk vindt om stukjes te schrijven
voor de website, op Facebook en in de krant!

Iets voor jou? Stuur dan even een mailtje naar bestuur@invictusbc.nl.
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING BC INVICTUS
woensdag 19 juni 2019 - 20:00 uur - Duikelbar
Aanwezig: Christa Besteman, Pieter van Maasdam, Suzanne Both, Jaap Bruining, Jeroen de Kort,
Wanda van der Spek, Jessica van Rijswijk, Henk van Boxtel, Leo Kool, Michael van Bruinessen,
Nikos de Haer, Ellen Kranendonk, Ruud Bakker, Simone Snel, Charles Mahieu, Melissa van Willigen,
Patrick Colla, Leo de Leede en Jeroen Grond.
Met kennisgeving afwezig: Lianne van Beek
1.

Opening
Jeroen opent de vergadering om 20:00 uur.

2. Notulen Algemene ledenvergadering 13 juni 2018
De notulen worden zonder op of aanmerkingen vastgesteld.
3.

Jaarverslagen 2018-2019
Alle verslagen worden zonder op of aanmerkingen vastgesteld.

4.

Financieel verslag 2018-2019
Melissa licht het financieel verslag toe en geeft antwoorden op toelichtende/verklarende
vragen. Er blijft een groot negatief resultaat.
Belangrijkste reden is dat de contributie-inkomsten tegengevallen zijn. Redenen: begroot op
extra leden, minder inkomsten door blessures en een aantal (geaccepteerde) opzeggingen na de
einddatum.

5. Verslag Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft de administratie gecontroleerd en geeft aan dat deze
administratie een waarheidsgetrouw beeld geeft. De kascontrolecommissie heeft de
penningmeester c.q. het bestuur nog wel een aantal suggesties gedaan, die in het verslag zijn
opgenomen. Het bestuur wordt door de vergaring decharge verleend.
6. Afscheid aftredende bestuursleden
Geen.
7.

Voordracht nieuwe bestuursleden:
a. Ellen Kranendonk (bestuurslid ledenadministratie) is zonder bezwaren benoemd.

8.

Kascontrolecommissie
Nikos en Leo Kool stellen zich beschikbaar voor de kascontrolecommissie 2019-2020. De huidige
commissie wordt bedankt voor zijn bewezen diensten.
3

9.

Meerjaren-visie op Begroting tot 2023
Melissa bespreekt de begroting. Melissa vertelt dat het bestuur een contributievoorstel doet.
Het bestuur vraagt aan de algemene ledenvergadering om de voorgenomen
contributievoorstellen van de brief van 25 maart 2019 te bevestigen

10. Vaststellen contributiebedragen 2019-2020
Jeroen geeft een toelichting over de financieel zware periode van Invictus. De balans tussen
netto betalers en netto ontvangers is zoek. Dit komt door forse (door)groei jeugd bij
achterblijvende/teruglopende sr en recreanten aantallen. Om het tij te keren zullen er een
aantal jaren op rij stevige verhogingen doorgevoerd moeten worden. Daarnaast wil het bestuur
dat elke groep (jeugd, recreant en competitiespeler) in balans en zoveel mogelijk netto “nul” is.
Er ontstaat een levendige discussie met veel vragen en ook kritiek zowel op gebrek aan “visie”
als op aanpak. Het bestuur staat voor alle ingevulde ideeën open inclusief bemensing; maar
voorlopig volgen we de meerjaren-route van de financiële herstructurering.
Het bestuur vraagt aan de algemene ledenvergadering om kennis te nemen van deze visie.
11. Begroting 2019-2020
Melissa bespreekt de begroting. Deze wordt aangenomen en akkoord bevonden.
12. Vacatures
Het bestuur vraagt (andermaal) aandacht voor de vacatures binnen Invictus.
13. Bar en Invictus
Leo doet verslag namens de Stichting Duikelbar; huisregels worden nogmaals toegelicht; het pinonly beleid wordt medegedeeld aan Invictus; de aanstaande verbouwing en de financiën worden
toegelicht.
14. Vaststelling boetebedrag bardienstverzuim
Na de gebruikelijke vragen en opmerkingen wordt het boetebedrag (opnieuw) vastgesteld op
€ 25,-.
15. Rondvraag
De rondvraag levert geen vragen op.
16. Sluiting
Jeroen sluit de vergadering na alle vrijwilligers nogmaals van harte te bedanken om 22:15 uur.
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Jaarverslag Algemene zaken 2019-2020
Van:
Aan:
Datum:

Patrick Colla (bestuurslid Algemene zaken)
Algemene ledenvergadering BC Invictus
18-5-2020

Een seizoen met twee uitdagende zaken, maar verder weinig zaken waarvoor extra aandacht nodig
was van Algemene Zaken.
Invictus Open
Bij de aanvraag van de zaalhuur was er een weekend ingepland voor het Invictus open. Echter bleek
er een ander weekend geregistreerd te staan bij de Bond.
Na een hoop telefoongesprekken en mails met verschillende partijen, heb ik de Bouncers zo ver
kunnen krijgen dat zij hun geplande competitie in de Duikelaar zouden verzetten naar de Mammoet
in Gouda. Nadat alles geregeld was, bleek toch de voorkeur uit te gaan naar de Dreef, maar dan in
een ander weekend dan aanvankelijk gepland. Daarop heb ik uiteindelijk alles kunnen verzetten,
maar bleek het in verband met het Corona-virus allemaal niet door te kunnen gaan.
Corona-virus
Voor mij was het tijdens de Corona-virus uitbraak voornamelijk zaak om in goed contact te staan met
Sportpunt Gouda voor het annuleren van de zaalhuur. Gelukkig waren zij zeer coulant met het
annuleren. Ook wanneer het zaalhuur betrof die binnen de gestelde afspraak om uiterlijk een week
van te voren geannuleerd werd.
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c. Jaarverslag Technische Commissie 2019-2020
Van:
Aan:
Datum:

Suzanne Both
Algemene ledenvergadering BC Invictus
3 juni 2020

Aan het begin van dit seizoen is de TC weer goed gevuld met een aantal nieuwe leden. De TC
bestond dit seizoen uit: Michael van Bruinessen, Melissa van der Poel, Suzanne Both en Rick
Luijendijk. Jessica van Rijswijk heeft na jaren de TC verlaten. Maaike van den Dorpe was wederom de
CompetitieContactPersoon.
Training
Senioren
De wedstrijdspelers trainen op de dinsdag- en donderdagavond, afhankelijk van de trainingsgroep
waarin ze ingedeeld zijn. Voor alle spelers was het mogelijk om, indien gewenst, tweemaal in de
week te trainen.
De opkomst van de trainingen was vergelijkbaar met vorig seizoen. Over het algemeen is de opkomst
op dinsdag iets hoger dan op donderdag. Zoals gebruikelijk lag in het begin van het seizoen de
opkomst hoger dan na afloop van de competitie. Vlak na afloop van de competitie zijn de trainingen
door de Coronacrisis vroegtijdig beëindigd.
Senioren trainingen 2019-2020
Dag
Tijd
Dinsdag
20:00-21:15 of 21.15-22.30
Dinsdag
20:00-21:15 of 21.15-22.30
Donderdag 20.30-22.00

Trainingsgroep
Groep A
Groep C
Groep A/B

Trainers
Ruben Kweekel
Ruben Kweekel
Michel Da Silva

Ruben Kweekel heeft dit jaar de trainingen van de competitiespelers verzorgd op de dinsdagavond.
De TC en de spelers zijn zeer tevreden over de trainingen. Enkele spelers hebben tussentijds als
feedback gegeven dat er wat meer persoonlijke aanwijzingen gegeven mogen worden.
Op donderdagavond heeft Michel Da Silva de trainingen verzorgd. De trainingen verliepen goed en
de spelers waren tevreden over de invulling van de trainingen. Als feedback werd door enkele
spelers genoemd dat het niveau van de oefeningen wat hoog lag.
Wanneer Michel door andere verplichtingen verhinderd was voor het geven van training hebben
zowel Stan de Lange als Ginny Severien de trainingen verzorgd.
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Komend seizoen
Komend seizoen gaat er weer het een en ander veranderen qua trainer en indeling trainingsavonden.
De zoektocht naar een nieuwe trainer voor de donderdagavond heeft het gehele seizoen geduurd.
We kunnen in ieder geval mededelen dat Ruben Kweekel de trainingen op de dinsdag zal blijven
verzorgen, hier zijn wij erg blij mee. Op de donderdag komt Stan de Lange de training verzorgen.
De indeling van de trainingsavonden wordt aangepast, in overleg met de trainers. Dit heeft vooral te
maken met de doorstroom van de jeugd. Op deze manier wordt getracht de spelers meer
persoonlijke aanwijzingen en aandacht te kunnen geven.
Voor de dinsdagavond zal dit betekenen dat de groepen niet meer zullen wisselen qua tijd. De eerste
groep, die traint van 20.00-21.15, zal worden aangevuld met verschillende jeugdspelers.
Op donderdagavond zal worden gewerkt met drie (kleinere) trainingsgroepen, die ieder een uur
zullen trainen. Ook hierbij is rekening gehouden met de speeltijd van de jeugd. In de zaal blijft op
donderdagavond voldoende ruimte over om voor of na de training vrij te spelen. Ook deze
trainingstijden staan vast voor het gehele seizoen.
Jeugd
Op donderdagavond heeft Stan de Lange de trainingen voor de jeugd verzorgd. Hij is hierbij
geassisteerd door enkele ouders van jeugdleden. Op zaterdag zijn de trainingen eveneens door Stan
de Lange verzorgd, waarbij hij ook ondersteund werd door verschillende ouders van jeugdleden. Er
stond een enthousiast trainingsteam voor een grote groep jeugdleden. Het is geweldig om te zien
hoe deze groep jeugd zich ontwikkelt, het niveau stijgt en het enthousiasme is groot.
Komend seizoen zal Stan de Lange de trainingen op de donderdag verzorgen voor de jeugd. Op
zaterdag zal naar alle waarschijnlijkheid Koen Aalders de trainingen verzorgen.
Jeugdtrainingen 2019-2020
Dag en Tijd
Trainingsgroep
Donderdag
competitie spelende /
(19:00-20:30)
recreatieve jeugd
(in verschillende groepen)
Startende jeugd/
competitie spelende
Zaterdag (09:00-11:00)
jeugd

Trainers
Stan de Lange, met assistentie ouders
van jeugdleden Jaap Bruining en Servan
van Kempen
Stan de Lange, met assistentie ouders
van jeugdleden Jaap Bruining en Servan
van Kempen

Competitie
Dit jaar kwamen er tien teams van Invictus uit competitie, waarvan acht gemengde teams en twee
herenteams.
Een aantal teams hadden het zwaar dit seizoen, degradatie was onoverkomelijk, mede door een
aantal blessures. Dit jaar geen kampioenen, maar wel verschillende tweede plaatsen.
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Team
INVICTUS 1
INVICTUS 2
INVICTUS 3
INVICTUS 4
INVICTUS 5
INVICTUS 6
INVICTUS 7
INVICTUS 8
INVICTUS M1
INVICTUS M2

Seizoen 2019/2020
Tweede divisie
Tweede divisie
Vijfde divisie
Vijfde divisie
Vijfde divisie
Zevende divisie
Zevende divisie
Negende divisie
Herenklasse C
-

Positie
2
8
2
8
8
4
5
2
5
7

Indeling komend seizoen
Handhaving
Opheffing
Handhaving
Degradatie
Degradatie
Handhaving
Handhaving
Handhaving
Handhaving
Opheffing

Komend seizoen
Door opheffing van een van de gemixte competitie teams in de tweede divisie, vindt er dit jaar een
verschuiving plaats in de teamindeling. In de achtste divisie is een team toegevoegd. Er zal komend
jaar maar één herenteam uitkomen voor Invictus, in de C-klasse.
Vrijspelen
Op maandag en donderdagavond is er voor alle leden de mogelijkheid om vrij te spelen in de
Duikelaar. Op dinsdag kan er over het algemeen alleen vrijgespeeld worden tijdens de training van
de C groep in verband met de beschikbare ruimte.
Overig
Afgelopen seizoen is er voor de derde keer een trainings-/openingsdag georganiseerd aan het begin
van het seizoen. Dit was een geslaagde dag met veel sportiviteit en gezelligheid! Komend seizoen
weer, met hopelijk nog meer deelnemers.
De zoektocht naar trainers blijft komend seizoen weer actueel. Wij zijn blij met de bezetting van de
traingingsgroepen komend jaar, maar voorzien voor seizoen 21-22 wederom vacatures voor een
trainer.

De Technische Commissie 2019-2020,
Michael van Bruinessen
Melissa van der Poel
Suzanne Both
Rick Luijendijk
Per zomer 2020 zal Suzanne Both de TC verlaten en Pascal de Joode zich aansluiten bij de TC.
Wedstrijdsecretariaat: Maaike van den Dorpe
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d. Jaarverslag Recreantencommissie 2019-2020
Van:
Aan:
Datum:

Leo de Leede (Bestuurslid Recreanten)
Algemene ledenvergadering BC Invictus
31 mei 2020

De Invictus recreanten spelen in het seizoen normaliter iedere maandagavond en donderdagavond
van 20.30 – 23.00 uur in de Duikelaar. De maandagavond is de drukste avond van de twee, dus op de
donderdagavond kunnen we best nog wat extra spelers gebruiken om de hele avond gezellig en
afwisselend te kunnen doorspelen. Op iedere eerste maandag van de maand wordt er gelabeld en
soms als er te weinig spelers zijn om de avond afwisselend te kunnen doorkomen wordt dit
instrument ook wel eens extra ingezet. Dit seizoen hebben we ook geëxperimenteerd met een
andere tijden afhangsysteem op de rustige donderdagavond om te proberen alle banen tegelijk te
kunnen wisselen om zo wat meer roulatie in de baanindeling te krijgen. Niet alleen dit experiment
maar alles werd wreed verstoord door de Corona / Covid-19 crisis. Vanaf medio maart 2020 konden
we helemaal niet meer spelen.
Naast het vrij spelen zijn er ook de bekende recreantentoernooien. Het Starttoernooi was op
donderdag 19 september 2019. Jammer genoeg hadden we deze keer slechts 20 deelnemers, maar
het was gelukkig zoals vanouds weer supergezellig. Er waren weer een paar lootjes voor diverse
prijzen, maar er werd ook echt om de punten gespeeld. Bij de dames werd Wanda tweede en de
hoofdprijs ging naar Irma. De heren waren ruim in de meerderheid en konden daarom 3 prijzen
verdelen. De winnaar van vorig jaar werd deze keer derde, onze eigen Ron. De tweede prijs ging naar
Geert Jan en de winnaar was Wilmar.
Het Kersttoernooi was dit jaar op maandag 16 december 2019. Of het nu aan de maandag ligt, of aan
de hapjes van Kees en Evert of aan de warme decembermaand is niet duidelijk, maar we hadden een
prachtige 37 deelnemers. Er waren zelfs 38 betalende gasten, een deelnemer kon niet spelen maar
kwam wel van de hapjes genieten. Voor aanvang van de wedstrijden mocht iedereen 3x met de
shuttledart gooien en die uitslag bepaalde mede de eindstand. Met een complexe wiskundige
formule, waarin de dartstand en de behaalde punten tijdens de wedstrijd voorkomen en de
buitentemperatuur kwamen de prijswinnaars tevoorschijn. Bij deze ingewikkelde berekeningen had
de organisatie gelukkig ook nog de hulp gekregen van ons oud-lid Peter Kooy. Tot slot een woord van
dank voor Evert en Kees voor de verzorging van de inwendige mens.
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En in maart 2020 de Duikelkampioenschappen! In februari werd de poule-indeling gemaakt. Dat was
nog een hele toer om de juiste sterkte te kunnen vormen. Uiteindelijk kwamen er 5 teams in poule A,
4 mix-teams en 1 herendubbel en in de B poule was het precies omgekeerd, 4x herendubbel en 1
mix-team. De voorrondes begonnen voortvarend en op 5, 9 en 12 maart werden al heel wat mooie
wedstrijden gespeeld en voor sommige teams lonkte de finale al van 26 maart. En tja, toen brak de
…….. Covid-19 uit. Volgend jaar beter!! Vanzelfsprekend kon ook het slottoernooi in mei geen
doorgang vinden.

Maar we gaan er vanaf september 2020 een mooi recreantenjaar van maken, met vrijspelen,
labellen, de traditionele toernooien, de midzomernacht BBQ en zomerbadminton en hopelijk alles
weer een beetje “normaal”.
Dan tot slot nog een paar woorden over onze gezellige en vernieuwde duikelbar. Naast de nieuwe
toog van vorig jaar, nu ook nieuwe lampen en een fris lichtgekleurd wandje om het geheel wat lichter
te maken. Als de bar in september weer gewoon opengaat kan er voor de liefhebbers ook weer op de
dinsdagavond geklaverjast worden in de Duikelbar. Informeer even als je belangstelling hebt.
We betalen een aanzienlijke bedrag aan pacht aan de gemeente om de bar als vrijwilligersorganisatie
te mogen exploiteren. Voor de Corona-maanden hebben we ontheffing van betaling gevraagd, maar
er is nog geen duidelijkheid wat de kosten dit seizoen zullen zijn en of we als Invictus het barseizoen
met een positief saldo kunnen afsluiten.
Tot slot wil ik alle recreantvrijwilligers bedanken en aan allen, hopelijk tot volgend seizoen!
Leo de Leede
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e. Jaarverslag Jeugdcommissie 2019-2020
Van:
Aan:
Datum:

Pieter van Maasdam
Algemene ledenvergadering BC Invictus
27 mei 2020

De JC is het seizoen gestart met Nikos Haer, Servan van Kempen, Anne Kazemier en Pieter van
Maasdam. Halverwege het jaar kwam de wens deze uit te breiden. I januari is Henk Molenaar
benaderd, omdat hij voor diverse jeugdactiviteiten al wat hand- en spandiensten voor de JC deed.
Nikos de Haer zal na dit jaar de JC verlaten wegens een verhuizing. Wij willen hem namens alle
jeugdleden heel erg bedanken voor zijn inspanningen.
De vergaderingen van de JC hebben ook dit jaar plaatsgevonden in de kantine van de Duikelaar. Na
het uitbreken van het Coronavirus zijn de vergaderingen via videovergaderingen gegaan. Tot op
heden ging de verslaglegging en communicatie veelal via google (Drive). Er is inmiddels een office
365 account bij Microsoft aangevraagd, waarmee communicatie naar ouders en onderling nog beter
zal verlopen.
De trainingen zijn het afgelopen jaar verzorgd door Stan de Lange, bijgestaan door Servan van
Kempen en Jaap Bruining. Dankzij hun fantastische inspanningen is het aantal jonge jeugdleden licht
gestegen. Voor het seizoen 2020-2021 uit de JC wel haar zorgen dat er voor de zaterdagtraining nog
geen opvolger is voor Stan de Lange. Wij hopen dat er voor aanvang van het seizoen een trainer is
gevonden.
De jeugdcompetitie is het afgelopen seizoen na 1 wedstrijd al geëindigd door de Corona crisis.
Tijdens deze thuiswedstrijd was er een gezellige sfeer met veel enthousiaste en betrokken ouders.
Volgend jaar zal de jeugdcompetitie een andere opzet krijgen. Er zal in oktober gestart worden en
het zal duren tot april. Uiteraard is ook hier nog niets zeker in verband met de RIVM richtlijnen voor
binnensporten.
Ook het afgelopen jaar zijn er door de JC verschillende nevenactiviteiten georganiseerd:
 Grote clubactie: Ook dit jaar is hier een mooi bedrag mee opgehaald. De JC heeft inmiddels al
aangemeld voor het seizoen 2020-2021.
 Sinterklaas: Er was: ‘Het Grote Doorgeef Want Dit Cadeau Wil Ik Niet’ spel gevolgd door een
aangepaste training. Het blijft een geweldig gezicht om te zien hoe jong en oud er samen een
feest van maken.
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Het inmiddels traditionele nieuwjaarsontbijt: Ook dit jaar weer gesponsord door de Albert
Heijn (KW-plein), gevolgd door de eerste training van het nieuwe jaar.
Clubkampioenschapen: Er was wat verwarring over de deelname van jeugdleden. Na wat
overleg was er alsnog besloten dat deze ook mee konden doen. De JC had voor deze leden
een herinneringsbeker besteld. Helaas zijn door de Coronacrisis de clubkampioenschappen
niet doorgegaan.
Dutch open: Ook dit jaar is er een groep jeugdleden naar de Dutch Open afgereisd om naar
de verschillende topwedstrijden te gaan kijken. Het was weer een geslaagde dag.
Schoolbadminton: Er waren het afgelopen seizoen meer inschrijvingen dan het jaar er voor.
Dankzij een prima organisatie van diverse activiteiten hebben zich enkele nieuwe jeugdleden
aangemeld.
Jeugdkamp: Helaas is deze activiteit geannuleerd in verband met de coronacrisis.
Jeugdcompetitie: Deze is na 1 wedstrijd gestaakt in verband met de coronacrisis.
Jeugdtrainingen: Ook in het seizoen 2019-2020 is er gekozen voor een donderdag training
(19.00 uur tot 20.30 uur) en een zaterdagochtend training (9.00 uur-10.00 uur en 10.00 uur11.00 uur) Door de RIVM richtlijnen kan er tot op heden niet getraind worden in de zaal. Na
enkele fantastische online trainingen van Stan, Servan en Jaap wordt er inmiddels buiten,
met toestemming van de gemeente, getraind in de triangel.
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f.

Jaarverslag Ledenadministratie 2019-2020

Van:
Aan:
Datum:

Ellen Kranendonk
Algemene ledenvergadering BC Invictus
15 mei 2020

De ledenadministratie houdt de wijzigingen met betrekking tot het ledenbestand bij voor de gehele
vereniging en zorgt ervoor dat de juiste gegevens verstrekt worden aan de diverse commissies (volgens
de privacy policy van BC Invictus). Daarom moeten wijzigingen doorgegeven te worden aan de
ledenadministratie die dan zorgt voor verdere verspreiding. Ook langdurige blessures moeten gemeld
worden bij de ledenadministratie (binnen 2 weken ):
ledenadministratie@invictusbc.nl.
De facturering wordt ook verricht door de ledenadministratie.
Start seizoen 2019-2020
Op 1 juni 2019 startten we het seizoen met 142 leden. Er zijn daarna nog 2 te late opzeggingen
ontvangen. Aan te laat opzeggen zijn kosten verbonden.

Nieuwe leden
Dit jaar hebben we 8 junioren en 1 senior ingeschreven: totaal 9 (vorig seizoen 31).
Er zijn dit seizoen 13 opzeggingen ontvangen: 8 seniorleden en 5 juniorleden.
Als redenen werden o.a. genoemd: verhuizing, blessure, andere sport (jeugd) en Corona (1x).
Over het seizoen 2018-2019 ontvingen we uiteindelijk 30 opzeggingen (19 senioren en 11 junioren).
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Ledenverloop
Einde
Maand/jaar
mei 2016
mei 2017
mei 2018
mei 2019
mei 2020

Seizoen

Totaal
167
154
151
169
146

Senioren Junioren
127
34
117
33
108
39
110
53
95
46

Begin
Niet
spelend
6
6
4
6
5

Maand/jaar
juni 2016
juni 2017
juni 2018
juni 2019
juni 2020

Totaal
145
138
141
139
134

Seizoen
Senioren Junioren
111
27
102
28
100
37
94
40
86
42

Inmiddels hebben we 1 aanmelding ontvangen (senior), dus starten we het seizoen 2020 – 2021 met
135 leden.
Helaas stoppen steeds meer senioren met spelen. Gelukkig krijgen we aanmeldingen bij de jeugd en
is de groep heel enthousiast. Een aantal jeugdleden gaat komend seizoen seniorencompetitie spelen.
.
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Niet
spelend
6
8
4
5
7

g. Jaarverslag Sponsorcommissie 2019-2020
Van:
Aan:
Datum:

n.v.t.
Algemene ledenvergadering BC Invictus
n.v.t.

Wegens het ontbreken van een sponsorcommissie kan de algemene ledenvergadering geen verslag
worden aangeboden.
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