
 
 

Betreft:   :  Verslag Algemene Leden Vergadering  

Datum   :  26 augustus 2021 

Aanvang  :  19:30 uur 

Locatie   :  Ramada Hotel te Badhoevedorp 

Bestuur:  :  Voorzitter       : John Nieuwland 

                                          Vicevoorzitter/ 

                                          penningmeester    : Charles Catalani 

      Secretaris              : Peter Verdaasdonk    

 

Aanwezig  :  14 geregistreerde leden (incl. 3 bestuursleden) 

Notulist  :  Charles Catalani 

 
________________________________________________________________________________ 
 
1.Opening 
 
John Nieuwland, voorzitter , verwelkomt alle aanwezigen.  De verlate ALV is nu mogelijk dankzij de 
versoepelde RIVM regels. Onze vaste notulist is helaas verhinderd door familie omstandigheden. 
Als leidraad voor deze vergadering diende een fraaie power point presentatie. 
 

2. Ingezonden stukken en/of mededelingen 

 
Geen ingekomen vragen /stukken van de  leden 
Extern ingekomen vraag van de Dorpsraad, of BCB wil deelnemen in het overleg “Verkeersplan 
Badhoevedorp”. 
BCB neemt geen actief deel in dit overleg orgaan maar zal met belang de ontwikkelingen volgen. 
Indien een BCB lid wel geïnteresseerd is om deel te nemen in dit overleg orgaan, dan op persoonlijke 
titel. 
 
3. Notulen Algemene Leden Vergadering van 25 juni 2020 

Na door name zijn deze akkoord bevonden, notulisten worden bedankt. 
 
4. Terugblik op de evenementen en bestuurs-jaar 2020 - 2021 
Evident dat onze activiteiten in 2020 sterk zijn beknot door de COVID pandemie. 
 
25-06-2020 Algemene Leden Vergadering in het Ramada Hotel. 
Met een presentatie Mediation gegeven door Catherine Rutten-Steegmans. (Legal Factfinding) 
 
26-08-2020 Badhoevedorp Business Borrel bij Q Beach. 
Met een presentatie Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp gegeven door Jarno Kamphuis en 
Bart van Eijck. 
 
30-09-2020 Badhoevedorp Business Borrel in het Corendon Hotel. 
Met een presentatie over het Corendon bedrijf. 



5. Huidige ontwikkelingen en vooruitblik 2021-2022 
Gelukkig bieden de RIVM regels weer enige ruimte om bijeenkomsten te organiseren. 
 
30-09-2021 Wijn en Spijs (o.v.) 
Locatie Restaurant & Wijnbar Nobel te Badhoevedorp. 
 
28-10-2021 bezoek aan The Style Outlet Te Halfweg (o.v.) 
Presentatie & rondleiding door Marcel Herben (Centre Manager). 
 
25-11-2021 bezoek aan het Provinciehuis Noord Holland te Haarlem. (o.v.) 
Presentatie & rondleiding door Arthur van Dijk (commissaris van de Koning NH). 
Aansluitend borrel/diner bij Parck te Haarlem. 
 
16-12-2021 Kerstborrel. 
Locatie nader te bepalen. 
 
09-01-2022 Nieuw Jaar Receptie. 
Locatie nader te bepalen. 
 
6. Jaarrekening 2020 
( zie documentatie op besloten deel website) 
 
Er zijn geen vragen van leden ontvangen omtrent de Jaarrekening 2020. 
Gezien de zeer beperkte activiteiten in 2020 wordt volstaan met een korte toelichting. 
Inkomsten uit de contributies conform prognose, leden aantal 64. Geen inkomsten uit eigen bijdrage 
evenementen. Vaste kosten, administratie, secretariaat, assurantie e.d.  zijn stabiel gebleven.  
Evenement kosten bestaan slechts uit de ALV en 2 business borrels waar geen eigen bijdrage zijn 
verlangd. Het eigen vermogen bedroeg €29.154,-- per ultimo 2020. 
 
De vergadering gaat akkoord met de concept Jaarrekening 2020, aan Noorlander Accountants wordt 
verzocht de Jaarrekening status definitief te geven.  
 
7. Verslag kascommissie  
 
bestaande uit: Robert Bakker en Carlo Vermeulen. 
Zij hebben de administratie gecontroleerd en verzoeken aan de Vergadering om het Bestuur te 
déchargeren voor het transparant gevoerde financiële beleid. 
De vergadering gaat met applaus akkoord . 
Carlo wordt als kas commissie lid na 2 jaar bedankt voor zijn medewerking. 
 
De kascommissie voor boekjaar 2021 zal bestaan uit: 
Robert Bakker en Brord Haaker. 
 
8. Begroting 2021 
 
Gezien de sterke ongewisheid van onze activiteiten door de COVID pandemie  is het concept al 
diverse malen achterhaald. 
Onder andere het uitgestelde 35 jarig bestaan van de BCB, groot tweedaags evenement, is helaas 
wederom gecanceld. Hopelijk in 2022 een 37 ½ jarige viering ??  
De activiteiten (o.v.) behelzen de genoemde onder punt .5. van deze notulen. 
Eigenlijk geldt ook voor het concept 2021 hetzelfde beeld zoals gepresenteerd in de jaarrekening 
2020. 



8a. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
 
Met deze nieuwe wetgeving wil de Overheid tot een professionaliseringslag komen voor 
Verenigingen en Stichtingen e.d. De noodzaak is gebleken na een aantal incidenten. 
Met incidenten bedoeld men financiële problemen, zelfverrijking , fraude en diefstal.  
WBTR is met ingang van 01-01-2022 wettelijk van toepassing, dit staat los van het feit of de statuten 
wel/niet zijn aangepast. Aanpassing statuten binnen 5 jaar vereist. 
 
Enkele zaken verdienen hierbij extra aandacht onder andere: 
Goed bestuur, Aansprakelijkheid van bestuursleden, Tegenstrijdig belang, Afwezigheid van 
bestuursleden, meervoudig stemrecht. 
 
Indien de aanpassingen alleen de WBTR toevoegingen betreffen is geen goedkeuring ALV benodigd. 
In boekjaar 2022 beogen wij e.e.a. af te ronden. 
 
9. Verslag Delen = Winst 
 
In de notulen 2020 (punt 10) werd al geattendeerd op onze ledenwerving. 
In deze ALV 2021 wordt wederom hiervoor aandacht gevraagd. 
In 2015 is getracht onder meer door naamswijziging (OSB naar BCB) en Delen=Winst, de club een 
meer zakelijke karakter en inhoud te geven. 
De ervaring leert thans dat wij een club zijn met een sociale grondslag en daarnaast elkaar de 
business gunnen in plaats van een club waar “hard selling” in het vaandel staat. 
Het leden aantal is redelijk stabiel doch wij moeten ons wel de vraag stellen, indien het leden aantal 
sterk daalt,  of er nog bestaansrecht is voor de BCB. 
Catharina Rutten deelt haar ervaringen met ledenwerving,  heeft hier veel energie ingestopt en 
enkele nieuwe leden verworven doch niet hetgeen wat zij ervan verwachtte. 
Rob Lubeck merkt op dat wellicht een nieuw potentieel aanwezig is in Quatrebras. 
 
Met de verruiming van de RIVM regels pakken wij inmiddels de draad weer op. 
De Business Borrels hebben de afgelopen 1 ½ jaar stil gelegen door COVID, via deze bijeenkomsten 
zijn destijds ook leden geworven. 
Wellicht biedt een Digitaal platform kansen voor ledenwerving ?  
Bestuur faciliteert zeer graag leden welke initiatieven op dit gebied ondernemen , ideeën , deel het 
met de leden en laat het ons weten.!!!!!! 
 
10. Rondvraag 
 
Wijn & Spijs 2021 :  
Leden merken op dat gekozen locatie enigszins afwijkt van het gehalte ten opzichte van vorengaande 
jaren, en uiten min of meer hun twijfel. 
Bestuur heeft ook gewikt en gewogen doch geeft de gunning aan het lokale restaurant. 
Naschrift : om moverende redenen heeft W&S elders succesvol plaats gevonden. 
 
11. Sluiting 
 
Voorzitter sluit vergadering en dankt ieder voor haar/zijn inbreng, en nodigt de vergadering uit voor 
een borrel bij Q Beach. 


