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Hoofdlijnen 
Over verenigingsjaar 2016 is met betrekking tot BV Gaasperdam het volgende te melden: 
 

 Het bestuur lijkt geslaagd in het realiseren van de voornaamste doelstelling uit de missie/visie van BV 
Gaasperdam, namelijk het bieden van de gelegenheid tot het beoefenen van badminton in een gezellige 
sfeer. 

 

 Het aantal leden is uitgaande van 156 leden per 1 januari 2016 gedaald naar 147 leden per 31 december 
2016. Dit is een afname van 9 leden (-6%). Het Eigen Vermogen van de vereniging bedraagt 22.823 euro 
per 31 december 2016 en na realisatie van het nadelige saldo 20.706 euro per 1 januari 2017. 

Bestuur 
Het bestuur van BV Gaasperdam was bij aanvang van verenigingsjaar 2016 als volgt samengesteld: 

 Voorzitter:   Farley Asruf 

 Penningmeester:  Hans van Os 

 Secretaris:   Iliaz Asruf 

 Senioren Competitie: Thomas van Heusden 

 Senioren Recreanten: Ferry Anholt 

 Jeugd:   Farley Asruf (ad interim) 
 
Het bestuur van BV Gaasperdam was aan het einde van verenigingsjaar 2016 als volgt samengesteld: 

 Voorzitter:   Farley Asruf 

 Penningmeester:  Hans van Os 

 Secretaris:   Iliaz Asruf 

 Senioren Competitie: Cindy van der Horst   

 Senioren Recreanten: Ferry Anholt 

 Jeugd:   Asmara de Vries  
 

Senioren Recreanten 

Over verenigingsjaar 2016 is met betrekking tot de Senioren Recreanten van BV Gaasperdam het volgende 
te melden: 
 

 Het aantal recreanten is uitgaande van 81 leden per 1 januari 2016 gedaald naar 75 leden per 
31 december 2016. 

 

 Er is gelegenheid geboden tot 2 uur spelen per speelavond. Er zijn 3 verschillende speelavonden. 
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 Het Marga de Breij toernooi is in oktober onder leiding van Guus Wiesemann doorgegaan. 

Senioren Competitie 
Over verenigingsjaar 2016 is met betrekking tot de Senioren Competitie van BV Gaasperdam het volgende te 
melden: 
 

 Het aantal competitiespelers is uitgaande van 22 leden per 1 januari 2016 gelijk gebleven op 22 leden 
per 31 december 2016. 

 

 Er is afhankelijk van de speelsterkte gelegenheid geboden deel te nemen aan een training van 1,5 uur op 
maandagavond. Tevens is gelegenheid geboden voor competitiespelers tegen bijbetaling deel te nemen 
aan een extra training op donderdagavond. 

 

 De samenwerking met Martinus Amstelveen is ook dit jaar gecontinueerd. Deze samenwerking hield in 
dat spelers van beide verenigingen met elkaar in verschillende teams speelden. Ook hadden de spelers 
de mogelijkheid tot trainen bij de andere vereniging. Door 8 gemengde teams is deelgenomen aan de 
NBB competitie. Combinatieteams Martinus Amstelveen 1 en 2 hebben zich gehandhaafd in de 3e divisie 
landelijk. Team 3 is gehandhaafd in de 4e divisie landelijk. BV Gaasperdam 1 is  kampioen geworden in de 
Hoofdklasse. Volgend seizoen spelen ook zij 4e divisie landelijk. BV Gaasperdam 2 is in de 3e klasse regio 
kampioen geworden. Zij spelen volgend seizoen 2e klasse regio. Martinus Amstelveen 7 is tenslotte ook 
kampioen geworden, respectievelijk in de 2e klasse. Hierdoor zijn zij gepromoveerd naar de 1e klasse.  

 

 Op 18 februari zijn BV Gaasperdam 1 en Martinus Amstelveen 7 regiokampioen geworden in de 
Hoofdklasse en Tweede Klasse. Zij zullen in juni meedoen aan de landelijke kampioenschappen in 
Zutphen. 

 

 112 spelers van veel verschillende verenigingen hebben op zaterdag 16 mei 2016 deelgenomen aan het 
19de BeeS-Sport Invitatietoernooi. 

Jeugd 
Over verenigingsjaar 2016 is met betrekking tot de Jeugd van BV Gaasperdam het volgende te melden: 
 

 Het aantal jeugdleden is uitgaande van 52 jeugdleden per 1 januari 2016 gestegen naar 53 jeugdleden 
per 31 december 2016. 

 

 Aan competitiespelers, recreanten en aspiranten is wekelijks training gegeven onder leiding van de 
trainers Kenneth en Cheryl. Ook dit jaar waren wij in staat om een gediplomeerde trainer voor de 
competitiegroep aan te stellen. Voor volgend seizoen zijn we genoodzaakt om op zoek te gegaan naar 
een nieuwe trainer voor de competitiejeugd. Momenteel wordt deze groep waargenomen door Roy 
Mulder. 

 

 BV Gaasperdam heeft met 4  jeugdteams meegedaan aan de NBB competitie. Daarbij is BV Gaasperdam 
J4  kampioen geworden. J3 is geëindigd op een mooie derde plek en team J2 is tweede geworden in de 
poule. Team J1 had iets meer moeite en is helaas laatste geworden in de poule, wel hebben zij een mooie 
stijgende lijn laten zien in hun spel. 

 

 60 jeugdspelers en ouders, ook van andere verenigingen, hebben op zondag 3 mei 2016 deelgenomen 
aan het 19de BV Gaasperdam Jeugdtoernooi, gesponsord door Jachthaven Winkeloord. Tijdens het BV 
Gaasperdam Jeugdtoernooi is een zeer geslaagde tombola gehouden waar veel prijsjes zijn gesponsord 
door winkels uit winkelcentrum Reigersbos. 
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 33 jeugdspelers hebben deelgenomen aan de Clubkampioenschappen Jeugd 2016. 
 

 Het seizoen 2015/2016 werd in de zomer 2016 afgesloten met een eindevenement in Gaasperplas. Het 
jaar 2016 werd met een kerstevenement in de sporthal beëindigd. 

 

 We zijn sinds 1 januari 2017 officieel een erkend leerbedrijf voor stagiaires. Momenteel hebben wij bij 
de jeugdtraining Kimani als stagiaire. Aan het eind van dit seizoen nemen we de beslissing of we volgend 
seizoen doorgaan met stagiaires. 
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Financiële Verantwoording 

Balans 

Activa 
Ultimo 

2014 
Ultimo 

2015 
Ultimo 

2016 
Passiva 

Ultimo 
2014 

Ultimo 
2015 

Ultimo 
2016 

Postbank 43.83.482 835 263 1.675 Eigen Vermogen 30.272 27.655 22.823 

Postbank 43.83.437 1.121 4.400 875 Vooruit ontvangen Contributie 5.880 5.460 6.090 

Spaarrekening 22.563 17.952 17.123 Nog Te Betalen 4.203 6.698 7.523 

Garantibank-rekening 9.552 9.679 9.810 Voorziening Dub. Debiteuren 389 376 489 

Te Ontvangen Contributie 390 1.524 3.755     

Voorraad Shuttles 1.875 1.164 1.165       

Te ontvangen bedragen 1.791 375 402       

Nadelig Saldo 2.617 4.832 2.117 Batig Saldo      

Totaal 40.744 40.189 36.807 Totaal 40.744 40.189 36.807 

Toelichting 

Te Ontvangen Contributies is aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Dit heeft met name te maken met de gewijzigde 
incassosystematiek van ClubCollect waarbij niet standaard een automatische incasso wordt uitgevoerd. Een 
deel van de nog te ontvangen contributies wordt waarschijnlijk niet binnengehaald en is geboekt als 
Voorziening Dubieuze Debiteuren. We hebben echter goede ervaringen met het incassobureau die een groot 
deel van deze dubieuze vorderingen wist binnen te halen. Te Ontvangen Bedragen heeft betrekking op een 
deel van de opbrengsten van de toernooien die inmiddels zijn ontvangen. Nog Te Betalen betreft kosten die 
in 2016 zijn gemaakt maar die pas in 2017 zijn betaald. Het Eigen Vermogen van de vereniging bedraagt 
22.823 euro per 31 december 2016 en na realisatie van het nadelige saldo 20.706 euro per 1 januari 2017. 

Resultatenrekening 

Uitgaven 2014 2015 2016 Inkomsten 2014 2015 2016 

Zaalhuur 16.499 17.613 17.444 Contributies 23.197 24.510 26.901 

Trainerskosten 2.170 2.721 3.319 Toernooien 1.757 913 946 

Bond / district 3.324 3.210 3.975 Rente 560 316 202 

Shuttles 3.049 3.061 2.578 Grote Club Actie 119 43 - 

Bestuur 1.918 1.633 1.505 Overige Inkomsten - - - 

Jeugd 726 1.649 756     

Exploitatie 564 728 589  - -  

Clubkleding          

Resultaat (batig saldo):      Resultaat (nadelig saldo): 2.617 4.832 2.117 

Totaal 28.250 30.615 30.166 Totaal 28.250 30.615 30.166 

Toelichting 

Het jaar 2016 is afgesloten met een nadelig saldo van 2.117 euro. De opbrengsten waren iets hoger dan vorig 
jaar als gevolg van de contributieverhoging, de kosten waren ongeveer gelijk aan vorig jaar. De zaalhuur is 
gelijk gebleven, ondanks de fikse verhoging (22%!) van de zaalhuur door de Gemeente. De bestuurskosten 
bestaan uit kosten van de vergaderingen en bijeenkomsten (106 euro), (beperkte) contributievrijstelling 
(1.036 euro) en representatiekosten (363 euro). De exploitatiekosten zijn met name de hosting van de 
website, huur van de Postbus en bankkosten. Er zijn dit jaar geen loten verkocht voor De Grote Clubactie. 
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Realisatie versus begroting 

Uitgaven 
Begroot

2016 

Werk. 

2016 

Verschi

l 
Inkomsten 

Begroot 

2016  

Werk. 

2016 

Verschi

l 

Zaalhuur 19.000 17.444 -8% Contributies 28.500 26.901 -6% 

Trainerskosten 2.500 3.319 33% Toernooien 750 946 +26% 

Bond / district 3.000 3.975 33% Rente 250 202 -92% 

Shuttles 3.000 2.578 -14% GCA    

Bestuur 1.500 1.505 0% Overige inkomsten -   

Jeugd 1.000 756 -25%        

Exploitatie 500 728 +45%         

Winst / Overschot -     Verlies / Tekort 1.000 2.289 +114% 

Totaal 26.750 30.166 12% Totaal 26.750 30.166 12% 

Toelichting 

De gerealiseerde inkomsten en uitgaven over 2015 zijn per saldo hoger dan de begrote inkomsten en 
uitgaven. Aan de inkomstenkant zijn minder Contributies gerealiseerd, dit is een gevolg van een fluctuerend 
aantal leden gedurende het jaar . Toernooien waren defensief begroot maar de realisatie is boven 
verwachting. De rente blijft dalen, dat is te merken aan de rentebaten. Aan de uitgavenkant is de Zaalhuur 
lager dan begroot. Door de verhoging van de zaalhuur door de Gemeente met 22% sinds vorig, is de 
vereniging gedwongen geweest de zaalhuur bij de competitiespelers terug te brengen. De trainerskosten zijn 
aanzienlijk hoger dan begroot. Het blijkt steeds lastiger gekwalificeerde trainers te krijgen tegen een redelijk 
tarief. De bondskosten zijn hoger dan begroot, door een andere en voor onze vereniging minder gunstige 
berekeningsmethode van Badminton Nederland. De shuttlekosten zijn lager dan begroot door efficiënt 
shuttlebeheer en -gebruik. De Jeugd is zeer defensief in de activiteiten geweest. De exploitatie is te defensief 
begroot geweest. De overige posten zijn in lijn met de begroting. 

Secretariaat 
In 2016 hebben we een stap gezet richting de verbetering van de basis van de vereniging. Naast het 
optimaliseren van de directe communicatie naar de leden hebben we ons beziggehouden met het wijzigen 
van de statuten en het huishoudelijk reglement. Daarnaast zijn we gestopt met de Grote Club Actie en zijn 
we in plaats daarvan begonnen met Sponsorkliks. De volgende stap is het informeren van begeleiders/spelers 
van de spelregels die gelden binnen onze vereniging.  

Slotwoord 
Zoals uit de bovenstaande verantwoording mag blijken, is BV Gaasperdam nog een redelijk financieel 
gezonde vereniging. De afname van het aantal leden maakt het bestuur lastig om een stabiele begroting te 
maken. De extreme zaalhuurverhoging en de hoge fluctuatie van het aantal leden gedurende het jaar baren 
het bestuur daarnaast grote zorgen. De eerste stappen op weg naar een stabielere vereniging zijn gezet in 
2016. Deze weg zullen we verder uitbreiden door het optimaliseren van bestaande processen zoals 
ClubCollect. Ledenwerving en ledenbehoud zullen in 2017 opnieuw een speerpunt worden. Wij doen een 
dringend beroep op alle leden om het bestuur daarin te ondersteunen. 
 
Ik wil nog graag afsluiten met een dankwoord aan iedereen, die in 2016 een bijdrage heeft geleverd aan het 
reilen en zeilen van de vereniging: 
 

 De leden van het bestuur; 

 De leden van de diverse kaders; 

 De vrijwilligers die hun medewerking hebben verleend aan het realiseren van één of meerdere 
activiteiten. 
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Tenslotte wil ik namens het bestuur de leden bedanken voor het gestelde vertrouwen. 
 
Farley Asruf 
Voorzitter 


