
 

 

 
Betreft:   : Verslag Algemene Leden Vergadering (ALV) 

Datum   : 25 juni 2020 

Tijd   : 20.00 uur 

Locatie   : Ramada Hotel te Badhoevedorp 

Bestuur:  : Voorzitter      : PeterVerdaasdonk 

                                         Vice-voorzitter/ 

                                         penningmeester    : Charles Catalani 

     Secretaris              : Ton Reijns    

  Evenementen        : John Nieuwland/Catharine Rutten-Steegmans                  

  

Aanwezig  :  16 geregistreerde leden (incl. 5 bestuursleden) 

Afwezig met bericht :    3 geregistreerde leden 

Notuliste  :  Elise van Poelgeest 

 

 

 

 

1. Opening 

 

Peter Verdaasdonk, voorzitter , opent de Algemene Leden Vergadering (ALV),  en verwelkomt alle 

aanwezigen en is zeer content met de opkomst. 

Hij informeert de aanwezigen dat het Bestuur , ondanks de beperkingen door het Corona-virus,  het  

van belang achtte om in ieder geval de (uitgestelde) ALV te beleggen. Dit in lijn met de geldende 

RIVM regels. 

 

 

2. Ingezonden stukken en/of mededelingen 

 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

Peter deelt mede dat de BCB voornemens is haar vertegenwoordiging in de projectgroepen  

Slotenbrug en Ontwikkeling centrum neer te leggen.(zie tevens punt 10). 

Mocht u geïnteresseerd zijn om plaats te nemen in deze project vertegenwoordiging(en)  dan 

vernemen wij dat graag.  

 

3. Notulen Algemene Leden Vergadering van 18 april 2018 

 

Peter neemt de notulen van 2019 bladzijde voor bladzijde door. Daar er geen op- of aanmerkingen 

zijn, worden ze vastgesteld. Waarvan nota. 

 

 



 

4. Verslag programma 2019/2020 

 

10 april  Jaarvergadering; 18 leden (incl. 5 bestuursleden). Korte en bondige vergadering i.v.m.  

                         de voetbalwedstijd in de Champions League. 

 

26 juni Bezoek aan het bouwbedrijf,  Van Wijnen Haarlemmermeer te Hoofddorp.  

                       Naast ontwikkeling , bouw, transformatie en beheer voorziet zij de  

                     maatschappij van gebouwen welke de kwaliteit van wonen, werken en leven  

                     verhogen. Dit event was interessant, met een sterk verhaal en kende een goede   

                     opkomst. 

 

  3 juli           Een gezellige BBQ op het geïmproviseerde strand voor het Ramada Hotel.  

                     Met een groep van ongeveer 30 leden/partners genoten van een BBQ verzorgd  

                     door slagerij Rob, en met drankjes van het Ramada Hotel. Zeker geslaagd. 

 

14 sept          Met een klein groepje waren we aanwezig op de KLM Open op “The                       

                     International” te Badhoevedorp. Een speciale editie i.v.m. het 100 jarig bestaan         

                     van de KLM. Bijzonder, ook voor niet golfers om dit een keer bij te maken. 

 

20 oktober    Bezoek aan Floriade Amsterdam – Almere 2022. Met een grote groep    

                     het in ontwikkeling zijnde terrein voor de Floriade 2022 bezocht.  

                     Na een voordracht van Peter Verdaasdonk (dir.Floriade) is met deskundige         

                     gidsen het terrein verkend. Een verrassende visie en zeker interessant om deze  

                     ontwikkeling te blijven volgen. De dag is ter plekke afgesloten met een lopend  

                     buffet en borrel. 
 

19 december     Zoals vorengaande jaren is dit jaar afgesloten met een Kerstborrel  in het 

                         Restaurant de Pelikaan. De mooie versiering en knusse kerstsfeer,  zorgden voor een    

                         gezellig samenzijn. 

 

12 januari De Nieuwjaarsreceptie dit jaar wederom gastvrij onthaald bij het Ramada Hotel.  

                         Gezellige informele bijeenkomst, goede catering en live achtergrond muziek. 

                         Goede opkomst! 

 

 

5.  Vooruitblik programma 2020 

 

      Peter geeft aan dat de Corona crisis een grote impact heeft op het MKB segment en evident op ons  

      programma. 

      Op dit moment  zijn dan ook nog geen nieuwe evenementen gepland. Als blijkt dat t.z.t. een  

      buiten evenement veilig te organiseren is, laten we u dit zeker weten.  

      De BCB bestaat dit jaar 35 jaar en natuurlijk hadden we dit met jullie willen vieren. Wat in het vat      

      zit, verzuurt niet en uiteraard gaan we hier in 2021 een nieuwe passende datum voor plannen. 

 

 

6.  Vooruitblik bestuur jaar 2020/2021 

 

      Hoe gaan we om met Corona? Lastig vast te stellen en te voorspellen. John onderhoudt voor de  

      BCB nauwe kontakten met het HOP en zodra er meer informatie is of er nieuwe ontwikkelingen 

      zijn worden deze vanzelfsprekend met de BCB leden gedeeld. 

 

 



7.  Financieel Verslag 2019 

 

Charles Catalani (penningmeester) meldt dat per abuis de juiste financiële stukken niet direct op het 

besloten deel van de BCB site stonden.  

Naar aanleiding van de vooraf verstrekte financiële informatie zijn geen vragen en/of opmerkingen bij 

het secretariaat ontvangen. 

De boekhouding wederom vertrouwd en keurig verzorgd door Ed Noorlander van het gelijknamige 

boekhoudkantoor. 

 

Charles geeft een korte toelichting op de gepresenteerde financiële stukken. 

 

Inkomsten BCB bestaan uit de leden contributie en de eigen bijdrage aan de evenementen.  

Uitgaven bestaan uit de vaste kosten en de variabele evenement kosten  

Verschil prognose-/ concept cijfers ontstaat met name door een kleinere opkomst dan gepland en/of 

het niet doorgaan van evenementen om welke reden dan ook. Dit vertaald zich in lagere inkomsten 

doch ook in lagere kosten. 

De donaties zijn dit jaar gegaan naar:  project EAD,  Benefiets Lions,  en een bijdrage aan Esperanza 

voor het organiseren van Badhoevedorp Proeft . 

De balans spreekt eigenlijk voor zich. De  reservering voor het 35-jarig BCB- jubileum blijft intact. 

Verder een keurig positief Eigen Vermogen van € 27.000,-- , voldoende saldo om één jaarcontributie 

te overbruggen om evt. tegenslagen op te vangen.  

 

Door het Corona virus kunnen leden geconfronteerd worden met financiële problemen. Indien deze er 

zijn m.b.t. de contributie betaling , informeer het bestuur, zodat we dit gezamenlijk kunnen oplossen.  

Dit jaar hebben een aantal leden de contributie nog niet betaald ondanks diverse aanmaningen. 

Het Bestuur overweegt van deze leden het lidmaatschap op te zeggen. “Mee eens” laat  Rob Lübeck 

weten, en merkt terecht op dat de contributie factuur verstuurd is voor de C-crisis en dat de echte 

financiële problemen dus nog komen.  

Op de reactie dat je, “wanneer je niet betaald zo weg mag”, reageert Charles dat dit zeker niet de 

bedoeling kan zijn en is, zelfs is de overweging om een incasso bureau in te schakelen. 

Kosten voor rekening van geïncasseerde. 

Belangrijk dus , blijf communiceren met elkaar en voorkom struisvogel gedrag. 

 

Het leden aantal kende per saldo een kleine stijging van 57 naar 60 leden.  

 

 

8. Verslag kascontrolecommissie  

 

Hans Gloudemans en Carlo Vermeulen hebben samen de kascontrole uitgevoerd en zij informeren de 

vergadering dat zij de bescheiden van de BCB  zorgvuldig en steekproefsgewijs heeft gecontroleerd.  

Rapportage/boekhouding is correct en goed verzorgd .  

 

De kascontrolecommissie adviseert de vergadering het bestuur van de BCB te dechargeren voor het 

adequaat gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2019.  

De vergadering stemt hier middels een applaus mee in.  

 

De kascontrolecommissie wordt bedankt voor haar gevoerde werkzaamheden.  De taak van Hans 

Gloudemans wordt na 2 jaar overgenomen door Robbert Bakker. Carlo Vermeulen blijft nog een jaar 

lid van de commissie. Waarvan nota. 

 

9. Begroting 2020  

 

De begroting 2020 is inmiddels achterhaald door de C-crisis. 

Het gehele BCB programma is geschrapt, derhalve een beperkte stroom van in/uitgaande gelden. 



In de herfst van 2020 hopen we iets meer zicht te hebben op de impact van het C-virus, zodat we met 

een nieuw plan voor 2021 kunnen komen. 

 

Bestuurskosten voor 2020 zijn hoger ingeschat i.v.m. een afscheidsetentje als dank voor aftredende 

bestuursleden Catharine en Ton.  

 

De pandemie heeft ook zijn weerslag op het leden aantal in 2020/2021. Het actuele leden aantal  kent 

een daling door faillissementen, bedrijfsbeëindiging, baanwisseling en het niet matchen van de BCB 

planning met de persoonlijke agenda etc.  

 

Nieuwe leden werven, met name jonge ondernemers is gewenst, maar hoe gaan wij dat doen?  

Wat bieden wij nieuwe leden en sluit dit aan bij wat zij zoeken?  

Een lidmaatschap levert meerwaarde qua ervaring en expertise.  

 

De bal ligt niet alleen bij het Bestuur maar ook bij u als BCB-lid. 

 

Met elkaar werken aan een opzet, ideeën , laat het ons weten. 

Er zijn verder geen vragen ontvangen over de inmiddels achterhaalde begroting.  

 

10. Bestuurszaken 

 

Bestuurswisselingen i.v.m. het verstrijken van de Bestuurs-termijn(en).  

Catharine Rutten (algemeen) en Ton Reijns (secretaris) leggen hun bestuursfuncties neer en zijn niet 

herkiesbaar. Zij worden door Peter bedankt voor hun inzet, betrokkenheid en meedenken , hetgeen  

zeker van toegevoegde waarde is geweest voor de BCB.  

 

Ton geeft aan altijd met veel plezier deel te hebben genomen aan de bestuurstafel en aan de 

activiteiten.  Het niet herkiesbaar zijn is met name ingegeven door zijn verhuizing naar Weesp. 

 

Catharine meldt dat ze bij het toetreden bij de BCB in een “warm bad” terecht kwam. 

Met veel energie heeft zij deel genomen in de projectgroep Sloterbrug en ontwikkeling centrum 

Badhoevedorp. De laatste periode is ervaren dat de communicatie met de Gemeente niet altijd de 

meest constructieve is.  

Thans vragen haar zakelijke activiteiten veel energie en aandacht , en heeft zij de keuze gemaakt om 

niet herkiesbaar te zijn. 

 

Peter Verdaasdonk laat weten dat hij na 5 jaar voorzitterschap wil overdragen, doch zeker actief blijft 

met de BCB.. De slogan  “Delen is Winst”  als BCB visie heeft hij gedurende deze periode met plezier 

en verve uitgedragen,  dat bindt de leden  zowel inhoudelijk als ook op sociaal vlak. Wind in de 

zeilen!  

Peter is herkiesbaar. 

 

Peter draagt John Nieuwland voor als nieuwe BCB voorzitter. John is thans bestuurslid evenementen.  

De vergadering stemt hiermee in,  Peter overhandigt hem dan ook de voorzittershamer.  

 

John informeert de vergadering dat zijn BCB lidmaatschap, 3 jaar geleden , startte toen hij zijn nieuwe 

functie aanvaarde als hotel manager Ramada en ook verhuisde naar Badhoevedorp. 

Hij vertegenwoordigt de BCB binnen het HOP en is voorzitter KHN Haarlemmermeer. Net zoals 

Catherine ervaart hij dat de contacten met de Gemeente voor verbetering vatbaar zijn. 

 

Peter wordt voorgedragen als  bestuurslid, in de functie secretaris. De vergadering is hiermee akkoord  

 

Bestuurslid Charles Catalani (vice voorzitter/ penningmeester) blijft aan. 

Elise van Poelgeest als ondersteuning voor de secretaris blijft aan. 

Accountancy blijft onder de hoede van Ed Noorlander. 



 

Wij gaan enthousiast door met een kleiner bestuur, hetgeen past bij het actuele leden aantal , en 

rekenen op input van de BCB-leden. 

 

11. Delen = Winst 

 

Ontwikkeling Dorpskern : 

Er zijn nu 3 tekeningen van het toekomstige plein in Badhoevedorp, maar er is nog geen idee hoe dit 

er werkelijk uit komt te zien. John blijft dit volgen en houdt de BCB leden op de hoogte. 

 

12. Rondvraag  

 

Er zijn een vragen, opmerkingen of aanvullingen. 

 

13. Sluiting 

 

John dankt een ieder voor inbreng en aanwezigheid en nodigt de aanwezigen uit voor een afsluitende 

borrel  bij Q Beach op het terras.  

                                                                            - - - - - - 

- - - - 


