BC Langstraat Shooters

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014
30 September 2014, 19.30 – 20.45 uur
Afwezig met bericht
Miriam Jongeling, Eric de Kleijn, ouders Rob Hertroys, Wim Aussems, ouders Luuk Biemans, Hein
Vesters, ouders Koen de Groot, Maarten van Herwijnen, ouders Sonny Kaljee, Bente van Ruremonde,
ouders Yorick Stams, Wilbert Beerens, Timon Klerx, Renee Hovenier, Nicky Hovenier, Steffie Duister,
Stijn Timmers

1.
Opening door Edwin Mooij
Edwin heet iedereen welkom. Tijdens deze ALV zal de huidige stand van zaken worden
besproken maar ook de visie voor het komende seizoen.

2.
Mededelingen en Ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.

3.
Verkiezing Bestuursleden
Toine Klerks en Edwin Mooij zullen aftreden en niet herkiesbaar zijn.
Ron Hovenier en Patrick Brok zullen herkiesbaar zijn, Dennis Stoetzer zal kandidaat zijn om
Toine Klerks op te volgen betreffende technische zaken. De openstaande vacatures zullen
zijn:
· Wedstrijdsecretariaat
· Sponsorzaken
· Scheidsrechtercontact persoon
Ron Hovenier geeft aan dat Rick van Zelst de taak van secretariaat overneemt per dit
seizoen, hij heeft aangegeven geen scheidsrechtercontact persoon meer te willen zijn.
Vraag Joost Nijssen: Ik mis de vacature van Voorzitter, deze ontbreekt op het sheet.
Antwoord Toine klerks: Deze ontbreekt inderdaad, zolang er geen kandidaat is zal Ron
Hovenier deze taken waarnemen.
Er word ingestemd met het voorstel om Dennis Stoetzer te benoemen tot bestuurslid
technische zaken. Dit voorstel word door niemand tegen gesproken en dus is dit voorstel
aangenomen.
Besluiten:
1. Dennis Stoetzer wordt unaniem gekozen tot bestuurslid met als functie technische zaken
2. Rick van Zelst gaat de taken van secretaris overnemen.
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4.

Financiële Zaken

Verslag seizoen 2013-2014 word gedaan door Bart Bullens.
BC Langstraat Shooters heeft een verlies begroot van € 7500 vanwege de investering in
kleding.
De resultaten van het seizoen 2013-2014 geeft als resultaat ongeveer € 14.000 verlies.
Dit heeft meerdere oorzaken:
· Eenmalige website kosten á € 800
· Georganiseerde activiteiten, ongeveer €1600 meer dan begroot
· Aantal leden, er is gerekend met 230 leden, echter is dit terug gelopen tot 190.
· Het niet innen van boetes
· Subsidie vanuit gemeente Loon op Zand is achterwege gebleven.
Er zijn ook een aantal financiële meevallers;
· Zaalhuur, €1700 minder dan begroot
· Kleding, €900 minder dan begroot
· Materiaal, €600 euro minder dan begroot
Begroting 2014/2015;
De zaalhuur zal dit seizoen omhoog gaan met 8% en de bondskosten zullen stijgen met 3%.
Gezien het gedraaide verlies van afgelopen seizoen, wat onze vereniging geen 2 jaar kan
volhouden, zullen er maatregelen genomen moeten worden.
Het voorstel vanuit het bestuur is om de contributie te verhogen. En wel met €2 per maand
wanneer er 1x getraind word, en €3 per maand wanneer er 2 keer getraind word.
Door deze maatregel zal het tekort voor komend seizoen teruggedrongen worden naar
€ 3800 euro. De overige compensatie zal gedaan moeten worden door sponsoren, oudpapier en het werven van nieuwe leden.
Besluit, verhoging van de contributie 2 euro per maand (1x trainen), 3 euro per maand (2x
trainen).
Pot voor ‘Spek de Clubkas’ is € 100.000 naar rato van de stemmen, vorig jaar heeft dit
ongeveer € 100 opgeleverd. Leden van de Rabobank kunnen lid worden en vervolgens
stemmen. We zullen als bestuur zijnde nog communiceren naar de leden over de precieze
werking van deze actie.
Vraag Serge: Er geldt nog een tekort van € 3800 door deze maatregelen?
Antwoord Edwin Mooij: Klopt, het is onverantwoord om zo door te gaan, daarom heeft het
bestuur gekozen voor dit voorstel. Het overige tekort zal moeten worden terug gedrongen
door bovenstaande acties. Beroep word gedaan op de leden om meer inkomsten te generen.
Toine Klerks oppert het idee een commissie op te richten om inkomsten te generen want op
dit moment zijn we onderbezet in het bestuur. Dit beroep word gedaan op de leden.
Edwin meld dat het tekort word opgeschroefd door de zaalhuur die 8% zal stijgen wat
neerkomt op ongeveer € 4800.
Besluit:
Voorstel, verhoging van de contributie 2 euro per maand (1x trainen), 3 euro per maand (2x
trainen) word unaniem aangenomen.
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5.
Verslag Kascommissie
Jeroen v.d. Eerden: Vorige week maandag (22-09-2014) met Bart Bullens, Ron Hovenier en
Niels de Jong alles gecontroleerd. Na wat gepuzzel is de fusie tussen BC Starz en WSC
uitgezocht en is alles geaccordeerd en heeft heel het bestuur discharge.
Besluit:
Het volledige bestuurd van BC Langstraat Shooters wordt décharge verleend voor het door
haar gevoerde beleid.

6.
Benoeming Kascommissie
Joost Nijssen en Melvin van Zon zullen dit jaar de kascommissie voor hun rekening nemen.

7.

Verslag van de diverse Commissies

Technische Commissie
Toine Klerks neemt de teams door. Er zal geen JU20 zijn, deze zijn doorgeschoven naar
senioren. Echter zijn daar te weinig leden om een heren 2 senioren team op te richten, dit is
de afgelopen weken in de praktijk gebleken.
Dit komt omdat er senioren niet zijn afgemeld uit het systeem waardoor er in theorie een
heren 2 team opgericht kon worden, echter bleek dit in de praktijk anders te zijn.
Heren 3 is heren 4 geworden, dit vanwege het verzoek om niet extern te fluiten. Hierdoor zijn
ze een klasse lager ingeschreven.
Toine vraag extra assistentie bij G-team i.v.m. het wegvallen van begeleider Jeroen.
Daarnaast zijn we nog opzoek naar een extra trainer/coach bij JU-14
Qua cursussen zullen John in ‘t Groen en Toine Klerkx hun trainerscursus volgen.
Vraag Gerben van Kesteren: Wellicht is het verstandig om voor de zomer het commitment te
peilen betreffende leden en coaches?
Antwoord Ron Hovenier: Het is al jaren een goed idee. Maar realistisch gezien is dat niet te
realiseren.. Je ziet ieder jaar op het begin een aantal nieuwe haken en ogen.
Vraag Jeroen v.d. Eerden: Er is een aantal maal contact gezocht met het bestuur vanwege
de leden die stoppen en hebben daarbij ook aangegeven dat er een onderbezetting zal zijn
bij heren 2.
Antwoord Toine Klerks: Dat klopt echter zit de verassing in de overstroming vanuit de jeugd
U-20. Dit zouden er ongeveer 6 a 8 moeten zijn, maar in de praktijk waren dit er maar 3.
Wedstrijdsecretariaat en Zaaldiensten
Afgelopen jaar 14 teams begonnen aan competitie. JU-18 is op het eind teruggetrokken, er
zijn een tweetal wedstrijden niet meer gespeeld omdat deze wedstrijden niet meer te
plannen waren op het einde van het seizoen.
Er zal komend seizoen een wijziging optreden, nl. wanneer er dit seizoen een wedstrijd niet
door kan gaan, zal het team wat niet komt opdagen krijgt direct 20-0 verlies toegewezen
krijgen. Dit om het probleem met herplannen te voorkomen.
Bij een tekort in een team is het ten alle tijden mogelijk om van onderuit op te vullen.
Daarnaast zullen de thuiswedstrijden komen seizoen meer verspreid plaatsvinden.
Vorig jaar hadden we de thuiswedstrijden om het weekend, waardoor het plannen van
zaaldiensten relatief eenvoudig was.
Er zijn komend seizoen bijna ieder weekend thuiswedstrijden, waardoor er meer leden
gevraagd zal worden om een zaaldienst te voldoen wanneer ze zelf geen wedstrijd hebben
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die dag. Daarnaast is het alleen nog toegestaan om scheidsrechters van boven naar
beneden in te zetten.
Het verzoek om zaaldiensten te vervullen, ruil onderling want dit ligt niet bij het
wedstrijdsecretariaat.
Vraag Ivo v. Hees: komend weekend spelen 3 teams, maar Heren 4 zal worden
aangedragen met veel zaaldiensten. Had dit niet anders ingevuld kunnen worden?
Antwoord Ron: Er zijn een aantal teams teruggetrokken en de data zijn niet meer te
veranderen. Ron heeft getracht zoveel mogelijk te verdelen maar mede omdat heren 2 is
teruggetrokken is er een lichte onderbezetting. De overweging is er nog om de ‘oud-spelers’
van heren 2 toch in te delen om de last meer te verdelen. De last zal in de rest van het
seizoen dan meer worden verdeeld.
Vraag Merel: Komt er een jaarplanning betreffende zaaldiensten?
Antwoord Ron: Deze komt eraan, er moeten nog een aantal wedstrijden worden gepland,
daarna komt deze z.s.m. op de website.
Nieuwsbrief en Website
Patrick; is goed bezocht. Kan nog wat actueler, betreffende de communicatie tussen Patrick
en Timon. Maar daar word aangewerkt.
De nieuwsbrief gaat iedere week de deur uit. De actuele zaaldiensten zullen daarin worden
vermeld.
Public Relations
FB (300 likes) en twitter, word onderhouden door Patrick.
Opmerking Ron, zorg ervoor dat je email adres klopt. Alle communicatie zal via hier
verlopen.
Scheidsrechterszaken
Het is een teleurstellend seizoen geweest, zie resultaat qua financiën.
Het schema wat opgesteld is was niet volgens de regels maar om de last te verdelen. Echter
is dit schema niet gevolgd.
In december zijn er 8 á 9 taken achtereenvolgens niet gevolgd waardoor er teams dreigde
teruggetrokken te worden, dit was niet gebeurd als we onze taken gedaan hadden
Dit seizoen zal er voor 2 teams extern worden gefloten; JU16 en heren 1.
Ron zalde taken voor 100% waarnemen voor JU16.
Heren 1 gaan de taken onderling verdelen. Er zijn slechts 3 E-licenties binnen heren 1, in
ons huishoudelijk reglement staat dat deze verplicht is boven de 18 jaar.
Er staat een cursus aan te komen, Ron zal deze communiceren naar de leden om zich
daarvoor in te schrijven.
In de herfst vakantie zal er een F-cursus in 1 dag plaatsvinden in Tilburg, Hiervoor zijn nog
een 15-tal plaatsen. Ron zal de informatie hierover mailen.
Vraag Merel: Moet er een F zijn voor dat je een E mag halen?
Ron Hovenier: Officieel wel, maar we kunnen regelingen treffen dat er direct een E gehaald
mag worden.
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Kleding
Iedereen is in het nieuwe gestoken.
Er zijn nog een aantal oude tenues van WSC en BC Starz te koop, zie hiervoor de website.
Daarnaast zijn er nog tenues van langer geleden. Voorstel het bestuur is om deze cadeau te
doen aan Margeet Putman. Zij verzorgt projecten in Oost-Europa en zal deze tenues goed
kunnen gebruiken hiervoor.
Besluit:
Het voorstel om oude tenues cadeau te doen aan Margreet Putman word unaniem
aangenomen.
Sponsorcommissie + Oud Papier
Alle gestelde doen zijn behaald. Zoals eerder gemeld word er gevraagd om uit te kijken naar
extra sponsoren om het tekort voor komend seizoen terug te dringen. Daarnaast staat deze
vacature nog open binnen het bestuur.
Activiteiten
Er zijn een aantal succesvolle activiteiten georganiseerd te weten;
· Ruud Verweij toernooi
· Pubquiz
· Karaoke avond
· pieten training
· oliebollen toernooi
· wedstrijd Wendy Kropman.
Naast deze activiteiten is het de bedoeling om komend seizoen oa. een G-team toernooi en
lady’s day te organiseren

8.
Rondvraag
· Vraag: Kick-off is niet doorgegaan, maar er is gevraagd om de club cup op te eisen.
Antwoord Ron: Deze is niet vergeten, maar deze is vorig jaar bij het oliebollen toernooi
uitgereikt. Dit zal dit seizoen ook weer gebeuren.
· Vraag Gerben: Ik vind het handig dat exact te weten wat wanneer word afgeschreven, is
dat mogelijk? Antwoord Ron: We moeten dit communiceren naar de leden bijvoorbeeld
via de nieuwsbrief. Dit zal gedaan worden via de nieuwsbrief of via de mail.
· Vraag Steffie: Bij wie kan ik mijn rekening nummer wijzigen? Antwoord Ron: Bij de leden
administratie, Frans Basters.
· Vraag Ivo:Hoe inventariseert het bestuurd wie er wel en niet op vrijdag trainen i.v.m. het
verschil in contributie? Antwoord Ron: Dit zal ik inventariseren middels de coaches.

9.
Sluiting
Ron neemt het woord.
We willen het afscheid van Edwin Mooij en Toine Klerks niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Toine en Edwin word bedankt voor bewezen diensten het voorstel vanuit het bestuur is om
beiden te benoemen tot lid van verdienste. Leden stemmen akkoord.
Besluit:
Het voorstel om Toine en Edwin te benoemen tot lid van verdienste wordt unaniem
aangenomen.
Ron sluit de vergadering.
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Bijlage
Presentielijst
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