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Woensdag 19 november 2014  

19:30 uur 

 

 

Locatie:  

PWA Sporthal 

in het sportcafé 
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Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering 

 

Wij willen graag met jullie van gedachten wisselen om eventueel tot een fusie te komen met BC’70 
Veluwe Epe. Zoals ik al vaak heb aangeven, wordt het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te 
knopen. Wij zien het ledenaantal naar beneden gaan en dat is geen goed teken. 
 
Gezien het sterk afnemende aantal badmintonners in Nederland, is het juist de tijd om krachten 
eventueel te bundelen. 
Daarnaast meer leden aantrekken om op recreatieve wijze kennis te maken met het badmintonspel. 
Iedere Nederlander heeft weleens badminton gespeeld tijdens een vakantie. Helaas verdwijnen dan 
de aangeschafte badmintonsets weer voor een jaar op de zolder. Eigenlijk zijn deze ‘campingtonners’ 
onze nieuwe potentiële leden. We moeten ze alleen wel bereiken en overtuigen dat badminton 
spelen in een zaal zonder windkracht nog veel leuker is. 
 
Als we samen krachten bundelen is de kans op groei van het uiteindelijke ledenaantal ook beter 
denkbaar. Meer leden kennen meer potentiële leden en als wij als vereniging met een regiofunctie 
op de juiste wijze daarop anticiperen, kunnen we het badminton in de regio beter promoten en zal 
het aantal spelers groeien. Door het bundelen van krachten kunnen we ook voor de leden betere 
omstandigheden creëren, omdat er meer diversiteit in spelers op de banen aanwezig zal zijn, ook 
recreatief. 
 
Onze vereniging is een recreatieve vereniging, hoewel wij ook competitie spelen! BC’70 is meer een 
competitievereniging die o.a. op landelijk niveau speelt. Net zoals bij ons veel leden recreatief 
spelen, kennen wij ook een competitie ‘DNA’ binnen onze vereniging.  
 
Beide huidige besturen hebben een aantal keren overleg gevoerd en samen zijn we tot het besluit 
gekomen om een voorstel naar de leden te doen om als één vereniging door te gaan. Uiteindelijk 
willen we voor de leden het beste. Nu en in de toekomst. Samen sta je sterker en samen kan je meer 
bereiken. Juist nu het met onze vereniging niet zo goed gaat, is het de juiste tijd om tegelijk nog meer 
leden aan te trekken en de regiofunctie te vervullen als één grote vereniging. 
 
Ik hoop dat veel leden op de speciale ledenvergadering aanwezig zullen zijn. Het is een belangrijke 
bijeenkomst waarin we gezamenlijk besluiten kunnen nemen over een heldere en nog gezondere 
toekomst van de vereniging. 
 
Jan Bosman 
Voorzitter BC Epe 
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Agenda 

 

1. Opening  

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

3. Voorstel aan de leden inzake eventuele fusie met BC’70  

A. Aanleiding  
B. Wijze van samengaan en naamswijziging  
C. Leden  
D. Speelavonden, recreanten en trainingen  
E. Competitie  
F. Bestuur  
G. Ereleden  
H. Commissies  
I. Contributie  
J. Jeugd  
K. Nieuwe leden / niveaus  
L. Activiteiten en toernooien  

 
4. Planning 
 

1. Instemming leden 
2. Start fusieproces 
3. Formele fusiedatum 

 
5. Rondvraag  

6. Sluiting  
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1. Opening 

Algemene opening van de speciale ledenvergadering (SLV). 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Beide verenigingen, BC’70 en BC Epe, vergaderen gelijktijdig en met hetzelfde onderwerp: fusie 

3. Voorstel aan de leden inzake eventuele fusie met BC’70 Veluwe Epe 

Het bestuur wil de leden vragen toestemming te verlenen tot het nader onderzoeken van een 
eventuele fusie. 
 

Onderstaande punten zijn gebaseerd op voorstellen die beide besturen aan de leden zullen doen. Op 
dit moment worden nog veel zaken uitgezocht om tot een soepele wijze van een eventuele fusering 
over te kunnen gaan. 

A. Aanleiding 

 Beide verenigingsbesturen hebben kenbaar gemaakt dat het de voorkeur heeft om als 
één gezamenlijke badmintonvereniging in de gemeente Epe samen verder te willen gaan. 
Mits er voldoende draagkracht is vanuit de leden. Dit onder andere naar aanleiding van 
de suggestie vanuit de ledenbestanden van BC’70 om meer te gaan samenwerken of 
zelfs fuseren. 

 

 Daarbij komt dat steeds minder Nederlanders badmintonnen. Van een ledenaantal van 
100.000 enkele jaren geleden is nu het ledenaantal 42.000 van onze bond Badminton 
Nederland. Door zelfstandig de vereniging groter te maken en ons meer te richten op 
een regiofunctie kunnen we meer mensen bereiken en wellicht ook meer recreatieve 
(camping) badmintonners verleiden tot het spelen van het badmintonspel in een zaal. 

 

B. Wijze van samengaan en naamswijziging 

 Volgens het inzicht van beide besturen is de beste oplossing om te kiezen voor een fusie. 
Mede gelet op de gelden die BC’70 Veluwe in deposito heeft staan is het zonde dit op te 
moeten nemen terwijl het deposito juist bedoeld is om kapitaal te vermeerderen in 
plaats van kapitaalvernietiging door opheffing. 

 

 De voorkeur is om BC Epe toe te voegen aan BC’70 Veluwe bij notariële akte. Gelijktijdig 
kan bij notariële akte dan een naamswijziging doorgevoerd worden voor de dan ontstane 
grotere vereniging. Naamswijziging lijkt beide besturen noodzakelijk om alle leden 
gezamenlijk een ‘wij’ gevoel te geven zonder enige voorkeur van de leden van beide 
verenigingen.  

 

 Wat betreft de financiële reserves, op het moment van de fusie zullen beide rekeningen 
worden samengevoegd. Beide verenigingen hebben naar rato een flinke financiële 
reserve. 

 

 De statuten zullen onderzocht worden op datering en indien wenselijk aangepast worden 
naar ‘deze tijd’.  
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C. Leden 

 Beide besturen zullen bij een fusie alle leden goed, tijdig en zo volledig mogelijk 
informeren over de huidige stand van zaken. Het belang van de leden zal ook altijd 
voorop worden gesteld. 

 

D. Speelavonden, recreanten en trainingen 

 BC’70 heeft momenteel 3 speelavonden om ‘vrij’ te spelen. Maandag- en 
donderdagavond in de Wieken in Vaassen en woensdag gezamenlijk met BC Epe in de 
PWA hal in Epe. De training van competitiespelers is op dinsdagavond in de PWA hal in 
Epe. De training van de jeugd en voor de recreanten is op maandagavond in de Wieken in 
Vaassen.  

 

 BC Epe heeft 1 speelavond op de woensdagavond in de PWA hal in Epe. De 
competitieteams kunnen meetrainen met onze training op de dinsdagavond in de PWA 
hal in Epe. De jeugd en de recreanten trainen op woensdagavond in de PWA hal in Epe. 

 

 Voorstel is om bovenstaande avonden aan te houden. Leden zullen, vooral in het begin, 
voorkeur hebben aan een bepaalde avond welke gewenning is geworden. 

 

 Wel hopen beide besturen dat er enige vermenging plaats zal vinden waardoor spelers 
van beide verenigingen meer met elkaar zullen spelen en zodoende sneller samen een 
‘wij gevoel’ creëren. Door middel van leuke activiteiten zou dit gevoel eerder 
bewerkstelligd kunnen worden. We zijn ons er wel van bewust dat er altijd een ‘DNA’ 
aanwezig zal blijven.  

 

E. Competitie 

 Omdat beide verenigingen deelnemen aan de competitie zal er nog meer diversiteit 
geboden kunnen worden. We hopen nog meer competitiespelers aan te trekken en 
vanuit onze jeugd ook spelers door te laten groeien zodat we nog verder de 
competitiemogelijkheden uit kunnen breiden. 

 

 Op dit moment heeft Bc’70 een groot aantal NJC en VJC competitieteams. Daarom zal er 
voor een deel op maandagavond in de Wieken in Vaassen en voor een deel op 
woensdagavond in de PWA hal in Epe competitie gespeeld gaan worden. Dit is al zo 
geregeld ook als er van een fusie geen sprake is.  

 

F. Bestuur 

 Het voorstel aan de leden zal zijn om in de eerste periode beide besturen samen te 
voegen. De verdeling hiervan zal dan in overleg plaatsvinden. Er zijn bestuursleden die 
aangegeven hebben dat hun voorkeur uitgaat naar een commissiefunctie in plaats van 
bestuursfunctie. Een logisch gevolg is een verloop waarna er een definitief bestuur over 
zal blijven.  

 

G. Ereleden 

 Beide verenigingen hebben in het ledenbestand een aantal ereleden, leden van 
verdienste of een erevoorzitter benoemd. Voorstel aan de leden zal zijn deze 
benoemingen zullen te respecteren en geldig te laten blijven. 

 

H. Commissies 

 Voorstel is om de commissies ongewijzigd op te nemen in de fusie. Ook hier zal net als in 
het bestuur vanzelf een verloop optreden waarna er een definitieve vorm over zal 
blijven. Gewenst is een opname van meer BC Epe leden in de commissies. 



Speciale Ledenvergadring BC Epe  Pagina 6 

I. Contributie 

 Bij beide verenigingen is de contributie verschillend samengesteld. De uiteindelijke 
totalen verschillen niet heel erg veel met elkaar.  

 

 Ten tijde van de fusie zal er een geheel nieuw contributiesysteem vastgesteld moeten 
worden. De penningmeesters stellen hiervoor een begroting op en komen met een 
voorstel naar de leden.     

J. Jeugd 

 Bij beide verenigingen zit het aantal jeugdleden in de lift. Bij BC’70 was er zelfs even 
sprake van een jeugdledenstop. Er worden regelmatig acties gehouden en dat zal gezien 
de woonplaatsen niet altijd even eenvoudig te realiseren zijn. Daarom trainen de 
jeugdleden apart van elkaar maar zal er wel moeite gedaan gaan worden om ook 
gezamenlijke acties te houden. Denk bijvoorbeeld aan de Grote Clubactie. Ook zal de 
jeugd van beide plaatsen meer bij evenementen betrokken worden. Denk aan de Carlton 
GT Cup e.d..  

 

K. Nieuwe leden / niveaus 

 Nieuwe leden zullen we goed moeten begeleiden. Daarbij moeten we vooral goed letten 
op de niveauverschillen. Deze moeten we zo goed mogelijk mixen. We moeten er zorg 
voor dragen dat alle niveaus op enig moment met elkaar zullen / willen spelen. Ieder 
nieuw lid moet zich welkom voelen en verdient alle aandacht om al snel een 
verenigingsgevoel te ervaren. 

 

L. Activiteiten en toernooien 

 Voorstel is om alle activiteiten zoveel mogelijk gezamenlijk te organiseren. Dit om een 
groter ‘wij’ gevoel te creëren. Alle bestaande toernooien zullen, op een naamswijziging 
na, op dezelfde wijze doorgaan. Ook de Carlton GT Cup finaledag zal gewoon doorgaan. 

4. Planning 

1. Instemming leden 
2. Start fusieproces 
3. Formele fusiedatum 

5. Rondvraag 

6. Sluiting 


