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De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken/mededelingen 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering van: 26-10-2016 

4. BSC Unisson 2.0 

- FAC 

- 100-jarig bestaan 

- Survivalrun bij BSC Unisson 

5. Financieel verslag penningmeester 

a. Verslag/jaarrekening 2015-2016 

b. Verslag van de kascommissie 

c. Vaststelling van de contributie 

d. Vaststelling van de begrotingen 

6. W.v.t.t.k. 

a. BSC Unisson in 2022 

b. Fitness op de Zweede  

7. Benoeming bestuursleden 

8. Huldiging leden 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

1 Opening 

Rob Stokkers zit de vergadering voor. De vergadering telt 35 leden, inclusief bestuur. 

Na het verzoek om te gaan staan neemt de vergadering 1 minuut stilte in acht om de overleden leden in het afgelopen 

seizoen te herdenken. Met name: Dini Timmer en Charles van Aken. 

2 Ingekomen stukken/mededelingen 

Afmeldingen van: Wim Nijhuis, Dennis Barink, Fred Almoes, Mini Homeijer, Henny Voogd, Ab van Goor, Robert 

Westendorp, Henk Nijhuis, Lennart Schoonheden en Monique Kip. 

Elmer Mulder sluit iets later aan i.v.m. afspraak in Enschede, die tot acht uur duurt, 

Aanpassing agenda bij W.v.t.t.k. 

- BSC Unisson 2.0 (5-jarenplan) 

- Fitness 

3 Notulen van de algemene ledenvergadering van 24-10-2016 

Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de voorgaande vergadering en worden derhalve goedgekeurd. 

4 BSC Unisson 2.0 

Voorzitter Rob Stokkers verteld verhaal over de toekomstvisie voor de komende vijf jaar. Hij bespreekt de volgende 

punten: 



Notulen Algemene Ledenvergadering 
23-10-2017 
 
 
 

ALV 23-10-2017 Notulen concept.docx  2 - 5 

 FAC, Financiële Advies Commissie 

 100 jarig bestaan 

 Survivaltak bij de lopers. 

a) FAC 

Rob vertelt over deze commissie en geeft aan welke adviezen we hebben gekregen en opgevolgd. 

- Wet werk en zekerheid, geen buil aanvallen. 

- Zonnepanelen 

- Opzetten Fitness, Henk Guchelaar 

Op dit moment zijn twee leden van de commissie bezig met de: Interne communicatie/schriftelijke vastlegging 

(besturen en commissies) 

Bezetting FAC, Johan Bos neemt rond maart 2017 afscheid. 

 

b) 100 jarig bestaan  

Via een bruggetje en/of een tweetje probeert de voorzitter wat mensen te strikken voor de jubileumcommissie. Dit 

levert niet direct wat leden op. Het bestuur zal in de komen tijd kijken of zij hier kandidaten voor kan vinden. 

 

c) Survivalrun 

Gerrit Meutstege geeft uitleg over survivaltak bij BSC Unisson. De survivalbaan ziet eruit, alsof deze gereed is. De 

bouwploeg o.l.v. Charles van Aken, die helaas te vroeg overleden is. Begon voortvarend. Daarna is de draad fantastisch 

opgepikt door met name Ivan te Rietmolden, Kyra Hietbrink en Marcel Spek. De baan is nu bijna af, maar moet nog 

worden getest voordat de baan voor eenieder te gebruiken is. Een man of 12 lid geworden en vanaf 5 oktober is deze 

groep begonnen om de toestellen te leren kennen. Vanaf 1-1-2018 kunnen ervaren survivallaars aansluiten en per 1-4-

2018 kunnen de beginners starten. De survival valt bij de Omnivereniging BSC Unisson onder de lopers, zodat zij elkaar 

kunnen versterken. 

5 Financieel verslag penningmeester 

a) Verslag en jaarrekening 2016-2017 

Rob Stokkers neemt bij afwezigheid van de penningmeester Lennart Sschoonheden door ziekte de financiële cijfers 

door a.h.v. onderstaande tabellen. Hij begint met de balans Activa en Passiva.  

Daarna wordt er ingegaan op de energierekening. Gerrit Waanders geeft hier uitleg over. De post advieskosten komt 

voort uit een geluidsonderzoek t.b.v. de vergunning voor gebruik van muziekapparatuur op het sportpark en advies 

t.a.v. de subsidie e.d. voor de zonnepanelen. 

Vervolgens wordt de vergadering even kort geschorst voor overleg met de kascommissie. De gepresenteerde cijfers 

komen niet overeen met de cijfers aan de kascommissie. 

b) Verslag kascommissie 

Bij monde van Dennis Peterinck doet de kascommissie verslag. Hij geeft de penningmeester een groot compliment voor 

de gevoerde administratie. Doordat de in de vergadering getoonde cijfers niet overeenkomen met de door de 

kascommissie ontvangen cijfers kan er nog geen decharge verleend worden. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
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De kascommissie bestond dit jaar uit: Eddy Levers (aftredend), Dennis Peterinck en Dick ten Kate (reserve).  

Bas Hassink stelt zich beschikbaar voor de kascommissie. 

De kascommissie bestaat komend seizoen uit: Dennis Peterinck, Bas Hassink en Wim Nijhuis. Reserve? 

c) Vaststelling contributie 

Het hoofdbestuur komt met het volgende voorstel: 

- Contributieverhoging met € 5,- per jaar 

- Komende twee jaar (dus totaal € 10,- verhoging in twee staffels) 

- Voor alle leden 

De vergadering stemt hiermee in. 

Vanuit de zaal stelt Frans Koevoets voor om op de een of andere manier de contributie te indexeren. Het hoofdbestuur 

gaat hier nakijken. 

d) Vaststelling van de begroting 

Vervolgens presenteert de voorzitter aan de hand van de sheets de begroting voor komend seizoen.  

6 W.v.t.t.k. 

BSC Unisson in 2022 

Het bestuur geeft aan dat het bezig is om in de eerste helft van 2018 samen met de leden de toekomst in te vullen. 

Kernpunt hierbij dat wij van eenieder verwachten naast het sporten een bijdrage te leveren aan de club. 

Fitness op de Zweede 

Doordat de bovenverdieping vanaf de ingebruikname van de Zweede nog niet echt verhuurd is geweest en er daardoor 

eigenlijk een tekort is op de begroting is van het MFA lijkt het de partners MFA en BSC Unisson een mooie aanvulling op 

de activiteiten om te beginnen met fitness. Dit gaat waarschijnlijk gebeuren in een samenwerkingsverband tussen het 

MFA, BSC Unisson en de begeleiders (Fysiomedics). Voor BSC Unisson leden is er een korting. De apparatuur wordt 

aangeschaft door de Stichting MFA en de fitness zal waarschijnlijk per 1 januari 2018 starten. 

Vervolgens wordt er gepraat over: Wat is de bijdrage BSC Unisson aan het samenwerkingsverband. Opgemerkt wordt 

dat het een kwestie van facilitairen is, waarbij BSC Unisson weinig verplichtingen heeft. Misschien is het een idee om de  

Grolsch en de brandweer bedrijfsabonnementen aan te bieden. Ook de vraag: “of het deelnemen van BSC Unisson aan 

een samenwerkingsverband moet worden voorgelegd aan de leden”, moet onderzocht (juridisch) onderzocht worden. 

7 Benoeming bestuursleden 

• Periodiek aftredend secretaris: Andre Borgeling, herkiesbaar 

• Periodiek aftredend algemeen lid: Gerrit Meutstege, herkiesbaar 

Onder applaus worden de secretaris André Börgeling en algemeen lid Gerrit Meutstege herkozen. 
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8 Huldiging leden 

25-jarig lidmaatschap:  

Alex Bresser (niet aanwezig) 

 

40-jarig lidmaatschap:  

Ab van Goor 

Tom Lansink (niet aanwezig) 

Gerrit Timmer 

Kees Warfman 

 

60-jarig lidmaatschap 

Ferdie van Dijk 

Gerard Masselink 

Gerard Markink (niet aanwezig) 

 

80-jarig lidmaatschap 

Herman Simmelink (niet aanwezig) 

 

De jubilarissen worden gefeliciteerd met hun jubileum. De voorzitter dankt allen voor hun inzet voor de vereniging.  

De jubilarissen krijgen een presentje voor hun langdurig lidmaatschap. Voor de personen, die verhinderd waren, zal het 

bestuur zorgen dat de bijbehorende gift zullen ontvangen. 

9  Rondvraag 

Elmer Mulder vraagt naar kluisjes bij de fitness. Het bestuur neemt deze vraag mee. 

Arie Veldhuis vraagt he het er voor staat met de sportzaal. Voorzitter Rob Stokkers kan deze vraag niet zo goed 

beantwoorden, omdat het een MFA-aangelegenheid is. Wel weet hij dat er vervolggesprekken met de Stichting 

Nijmeijer op de rol staan om te praten over de financiering hiervan. Daarnaast zijn er gesprekken met de Gemeente 

Enschede en de scholen. Ook de aanstaande gemeenteraadverkiezingen spelen hierbij een rol. 

Eddy Levers vraagt of er in de toekomstvisie van BSC Unisson 2.0 ook vrijwilligersbeleid wordt meegenomen. De 

voorzitter beantwoordt deze vraag bevestigend. Geeft daarbij welaan dat we dat gezamenlijk moeten doen. 

10 Sluiting 

Voorzitter Rob Stokkers spreekt van een moeizame vergadering en meldt dat het hoofdbestuur in overleg met de 

kascommissie zo spoedig mogelijk terugkomt op de jaarcijfers. Op 17 november 2018 houdt het hoofdbestuur een korte 

Algemene ledenvergadering waarin alsnog de jaarcijfers worden doorgenomen en de kascommissie discharge aan het 

hoofdbestuur verleend. Daarnaast zal het bestuur uitzoeken of het samenwerkingsverband voor de fitness moet worden 
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voorgelegd aan de leden. Tot slot sluit hij onder applaus de vergadering en dankt eenieder voor zijn/haar 

aanwezigheid en aandacht. 

 

  

 

Voor acc. Dagelijks bestuur.     Voorzitter.      Secretaris. 

 

 


