BC Langstraat Shooters

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015
13 oktober 2015, 19.30 – 20.45 uur
Afwezig met bericht
Rick van Zelst, Frans Basters, Jan Paijmans, Renée Hovenier, Nicky Hovenier, Coen
Rammers, Sander Ackermans

1.
Opening door Ron Hovenier
Ron 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
Bart Bullens en Patrick Brok zullen herkiesbaar zijn, Huck Thönissen is kandidaat voor de
functie Sponsorzaken en Mark den Dekker is kandidaat voor de functie Wedstrijdzaken. Dit
leidt tot onderstaand overzicht met openstaande vacatures:











Voorzitter (eventueel)
Kledingmanagement (= commissie)
Websitebeheer/bouwer (=commissie)
Nieuwsredactie (=commissie)
Activiteitencommissie (=commissie)
Chef oud papier (= commissie)
Merchandising (= commissie)
Scheidsrechtercontact persoon
Beleidsbepaling / visie
Kascommissie

Ron Hovenier licht het nieuwe schema van aftreden toe aan de vergadering. Opmerking
hierbij is dat de functies Voorzitter, Secretaris en Penningmeester nooit in hetzelfde jaar
vallen.
Besluiten:
1. Bart Bullens en Patrick Brok worden herkozen als bestuursleden;
2. Huck Thönissen wordt unaniem gekozen tot bestuurslid met als functie Sponsorzaken;
3. Mark den Dekker wordt unaniem gekozen tot bestuurslid met als functie Wedstrijdzaken.
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4.
Financiële Zaken
Verslag seizoen 2014/2015 wordt gedaan door Bart Bullens.
BC Langstraat Shooters heeft een verlies begroot van € 3.825, wat tijdens de vorige ALV is
overeengekomen en wat gecompenseerd zou moeten worden met sponsorinkomsten, oudpapier en het werven van nieuwe leden.
Het financieel verslag van het seizoen 2014/2015 geeft als resultaat een verlies van € 5.328.
Dit heeft de volgende oorzaken:





Sponsorinkomsten € 3.010 lager dan begroot, mede doordat de grootste sponsor
(€ 2.000) is weggevallen;
Contributie is € 2.741 lager uitgevallen dan begroot;
Bestuurskosten lagen fors hoger (€ 1.225) dan begroot, wat verklaard kan worden
door de kosten van het software pakket voor de ledenadministratie;
Aanschaffen van een extra set tenues a € 602.

Er was ook een financiële meevaller:


Subsidie, € 1.890 ontvangen, waar € 0 was begroot.

Bart Bullens heeft de cijfers besproken met de kascommissie. Vorig seizoen is een tekort
overeengekomen met de vergadering. Ron Hovenier geeft aan dat het in perspectief gezien
moet worden, omdat het verlies toegekend kan worden aan de misgelopen
sponsorinkomsten.
Voor de begroting van seizoen 2015/2016 is het bestuur uitgegaan van minder leden dan het
voorgaande seizoen, de zaalhuur is efficiënter ingepland, NBB/Rayon Zuid kosten zijn een
grote kostenpost. Met betrekking tot de opbrengsten zijn er een aantal opties: oud-papier,
sponsoring en contributie verhogen. Het bestuur wil enkel nog werken met een begroting die
sluitend is en op 0 uitkomt. Er is genoeg reserve in kas om 2/3 jaar aan onze verplichtingen
te kunnen voldoen. Daarnaast heeft het bestuur besloten om niet nu al uit te gaan van
bedragen die nog niet zeker zijn (bv. sponsorinkomsten).
Het voorstel vanuit het bestuur is om de contributie te verhogen. Hierbij stelt het bestuur
onderstaand overzicht voor:




T/m U12:
U14 t/m U18:
U20 en ouder:

€ 135  € 170 (€ 95 / € 115)
€ 195  € 225 (€ 132,50 / € 152,50)
€ 230  € 255 (€ 155 / € 172,50)




Extra training:
Kleding:

€ 85  € 95
€ 15  € 20

Inning contributie: 10 termijnen innen. Aparte incasso voor kledinggeld in januari en de helft
van de extra training in november en maart. Innen en werkzaamheden rondom worden een
stuk makkelijker. September t/m juli.
Vraag Toine Klerks: Komend jaar € 1.000 verwacht aan sponsorinkomsten, wat zijn daar de
lopende contracten in? Staan er verder geen sponsoren onder contract voor komend jaar?
Antwoord Ron Hovenier: Sponsor stond onder contract en heeft vooruit betaald.
Vraag Toine Klerks: Wat wordt het doel van Sponsorzaken?
Antwoord Ron Hovenier: Ik wil wel een doel stellen, maar niet in de begroting.
Reactie Toine Klerks: Lijkt me toch vreemd als je er niks uit kunt halen als je er twee mensen
op hebt staan (Huck Thönissen en Rick van Zelst).
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Toevoeging Bart Bullens: Vorig jaar zijn we het schip in gegaan voor € 5.000 en nu willen we
eerst zien en dan geloven.
Toevoeging Ron Hovenier: Vorig jaar hebben we geen reservering gemaakt voor
kledingkosten. Nu voor € 1.500 op de begroting als reservering.
Vraag Miriam Jongeling: Hoe komt het dat er een groot gat zit tussen de opleidingskosten nu
en die van vorig jaar?
Antwoord Ron Hovenier: We willen geld beschikbaar hebben om cursussen te kunnen
volgen.
Toevoeging Bart Bullens: Spelers van HS1 gaan een E-cursus volgen, Joep de Kleijn gaat
een D-cursus doen en we hopen op 2 personen die een trainerscursus gaan doen.
Vraag Wim Aussems: In vergelijking tot andere verenigingen, hoe zitten wij met de
contributie?
Antwoord Ron Hovenier: Met voetbal vergeleken zijn we duurder, met basketbal
verenigingen om ons heen? Dan zitten we strak aan de onderkant.
Toevoeging Toine Klerks: Tilburg is € 364, dat is al € 100 meer dan dat je hier betaalt.
Toevoeging Ron Hovenier: Het bondsgeld voor U20 en ouder is € 67 en naar Afdeling Zuid
gaat ook nog is € 21. Dan gaat er zo al € 85 / € 90 richting de bond. Voor een recreant
betalen we aan de bond ook € 21, maar die hebben we niet opgegeven. Er wordt wel eens
gezegd: je moet het doen voor de verzekering, maar dat hebben we afgedekt bij Gemeente
Waalwijk. Dit indien het niet door de eigen verzekering wordt gedekt. Dit is hetzelfde principe
als dat wat de bond zelf gebruikt. Gemeente Waalwijk doet dat voor sportverenigingen en
kost dus niets.
Vraag Wim Aussems: Is het subsidie verhaal achter de rug?
Antwoord Ron Hovenier: Nee nog niet. Voorstel van Gemeente Waalwijk is om een streep
door de jeugdsubsidie te halen. De gemeente wilde dat vervangen door inspanningssubsidie
(je moet er iets voor doen). Groot aantal verengingen gaf aan het geld hard nodig te hebben.
Dit heeft geleid tot het een compromis: Gemeente Waalwijk gaat door met jeugdsubsidie,
maar alleen voor leden die woonachtig zijn in Waalwijk. Ik ben hier tegenin gegaan, omdat
wij veel leden vanuit de regio hebben (1/2 komt uit Drunen en Loon op Zand) en daarvoor
zouden we dan geen subsidie krijgen. Dit is de reden dat het bedrag is gehalveerd. De
aanvraag is gedaan, moest voor 1 oktober binnen zijn.
Vraag Anne Bouman: Het bedrag voor een 2e training, is dat per jaar?
Antwoord Ron Hovenier: Ja dat is per jaar.
Vraag Toine Klerks: Een potje voor sportstimulering? Dat zou dubbel kunnen werken.
Bijvoorbeeld spelers die naar basisscholen gaan om clinics te geven?
Antwoord Ron Hovenier: Absoluut een mogelijkheid. Zelfs het oliebollentoernooi is een ding
waar je subsidie voor kunt vragen. In het slechtste geval krijg je geen subsidie. Basketbal
toernooi voor basisscholen is zeker iets wat het overwegen waard is. Of een familie
basketbal toernooi. Al zou het ons schelen in zaalkosten en je haalt er een aantal nieuwe
leden uit, is het al winst.
Vraag Toine Klerks: Blijkt dat sponsoring daadwerkelijk een succes is geweest. Wordt er dan
nog eens gekeken naar de contributie?
Antwoord Ron Hovenier: Absoluut, helemaal mee eens en we doen niets liever. We hebben
nu redelijk strak gebudgetteerd. Contributie is een sluitpost, daarmee moeten we de
begroting dichttimmeren.
Besluit:
1. Het voorstel om de contributie te verhogen wordt unaniem aangenomen door de
vergadering;
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2. Toine Klerks gaat een plan schrijven om nieuwe leden te werven en/of het geven van
clinics op basisscholen. Guido Timmermans gaat hierbij helpen, daarnaast is Guido
ook buurtsportcoach.
5.
Verslag Kascommissie
Joost Nijssen en Melvyn van Zon vormden de kascommissie. Op 26 augustus 2015 bezoek
gebracht aan Ron Hovenier (Voorzitter) en Bart Bullens (Penningmeester). Dank voor de
voorbereiding namens Joost Nijssen. Allereerst gekeken naar de banksaldi. Banksaldi
gecontroleerd of geld daadwerkelijk daar is: klopte correct. Vervolgens geconstateerd dat het
eigen vermogen met € 5.300,- is afgenomen. De inkomsten zijn lager uitgevallen en er zijn
uitgaven geweest. Voorafgaand aan deze ALV werd zorg uitgesproken door de
kascommissie, echter worden deze zorgen nu weggenomen door de nieuwe
contributiestructuur. Advies aan ALV om decharge te verlenen aan het bestuur voor het
nieuwe seizoen.
Besluit:
Het volledige bestuur van BC Langstraat Shooters wordt decharge verleend voor het door
haar gevoerde beleid.

6.
Benoeming Kascommissie
Joost Nijssen blijft beschikbaar voor de kascommissie. Margaret Tromp stelt zich eveneens
beschikbaar voor de kascommissie. Melvyn van Zon wordt gevraagd als reserve, dit in
verband met zijn afwezigheid.
7.

Verslag van de diverse Commissies

Technische Commissie
Dennis Stoetzer neemt de teams door en geeft aan dat er bij alle teams een train(st)er staat
ingevuld voor het aankomende seizoen.
Vraag Margaret Tromp: Hoe zit dat met JU16-2?
Antwoord Dennis Stoetzer: Zij trainen met JU18 of GU14 mee. JU16-2 is vaak maar met vier
spelers en dat is niet te realiseren.
Toevoeging Chiel Vermeer: Ik begreep dat zij meetrainen met JU16-1 en alle niet
bankspelers met GU14.
Toevoeging Margaret Tromp: Er zijn drie spelers bij die ouder zijn dan 14 jaar. Dit betekent
dat het team nooit samen traint?
Antwoord Dennis Stoetzer: Het is lastig om trainer te vinden voor zo’n kleine groep. Er is een
veld beschikbaar.
Ron Hovenier stelt voor om dit buiten de vergadering op te lossen in een apart overleg.
Vraag Toine Klerks: Als Guido en ik 35 nieuwe leden hebben, heb jij dan trainers Dennis?
Antwoord Dennis Stoetzer: Als er teams zijn, zorgen we voor trainers.
Toevoeging Toine Klerks: Van tevoren moeten we goed bekijken bij welke leeftijdscategorie
we moeten gaan zoeken.
Toevoeging Ron Hovenier: we moeten in april/mei de zaken al rond hebben en vervolgens in
juni al in de nieuwe samenstelling gaan trainen. Begin van het seizoen verloopt dan een stuk
rustiger.
Lieke Aussems: Inhakend op dat er geen trainer was, maar nu gelukkig wel. Uit het team zijn
een aantal dames gestopt door de hectiek rondom het trainen. Hierdoor loop je ook
inkomsten mis.
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Wedstrijdsecretariaat en Zaaldiensten
De zaaldiensten zijn over het algemeen goed ingevuld. De zaaldiensten die niet uitgevoerd
zijn, komen voornamelijk voort uit het niet op komen dagen van drie a vier leden. Om te
voorkomen dat een vader zegt wat kost het om geen zaaldienst te doen, stelt Ron Hovenier
voor om de boetes bij het niet op komen dagen voor een zaaldienst te verhogen: 1e keer
€ 10,-, 2e keer € 25,- en 3e keer € 50,-. Vergadering gaat unaniem akkoord.
Betreft het indelen van zaaldiensten gaan we geen aanpassingen doen. Het schema kan
echter nog wel veranderen. Leden die zaaldienst hebben, krijgen een mail. We proberen
leden zoveel mogelijk in te plannen voor of na een wedstrijd. Daarnaast proberen we het te
beperken dat leden speciaal moeten komen voor een zaaldienst. We houden bij wie en
wanneer zaaldiensten heeft gedaan. Heren en Dames Senioren komen vaker aan bod.
Tafelcursussen worden door de vereniging intern georganiseerd. De F-cursus
(scheidsrechter) staat gepland op 28 december in Vlijmen en is samen met
Vlijmscherp/SVH. Iedereen die geen F-cursus heeft, moet hieraan deelnemen. Het betreft
een cursus in een dag.
Vraag Margaret Tromp: Is er nog een tafelcursus?
Antwoord Ron Hovenier: Volgende week vrijdag wordt er een georganiseerd. We kunnen
altijd extra cursussen plannen.
Vraag Mark van Drunen: voor welke leeftijd is de F-cursus?
Antwoord Ron Hovenier: Vanaf 16 jaar, jongere leden mogen altijd meegaan.
Vraag Joep de Kleijn: Is het mogelijk om iets te verzinnen om een ervaren tafel te krijgen bij
HS1? Een groep van 10 en dan roteren? Of begeleiding achter de tafel?
Antwoord Ron Hovenier: Bij het plannen van zaaldiensten is een vaste groep achter de tafel
gezet. Mark den Dekker gaat met Renée Hovenier bekijken hoe dit beter in te passen.
Toevoeging Sander Berkelmans: Ik vind het zelf altijd leuk om bij HS1 te tafelen. Zo’n
groepje samenstellen en vragen wie het willen doen. Als het rondom mijn eigen wedstrijd is,
wil ik het wel doen.
Besluit:
1. De ALV stemt in met het voorstel om de boetes bij het niet op komen dagen voor een
zaaldienst aan te passen naar 1e keer € 10,-, 2e keer € 25,- en 3e keer € 50,Nieuwsbrief en Website
De nieuwsbrief is al kort aangehaald begint Patrick Brok. Betreft de website, deze is
gebouwd door Timon Klerkx. Die is in Joomla (= CMS systeem) gebouwd. Deze moet
binnenkort ge-update worden. Daar zoeken we personen bij die Ron Hovenier en Patrick
Brok daarbij willen helpen? Joomla ondersteunt de huidige versie niet meer, dus je bent dan
direct vatbaar voor aanvallen van buitenaf. Dus het is echt op korte termijn nodig! Na de
constatering hebben we de hele website dichtgetimmerd. Zo snel mogelijk een nieuw
template en nieuwe versie van Joomla, dat moet gewoon. Daarnaast is de inhoud zelf ook
verouderd. Teaminformatie moet ge-update worden, nieuwe teamfoto’s, dat alles wordt
geregeld.
Merchandise is nieuw. We hebben een samenwerking met Burned. Voor leden gaan we hier
speciale bedragen aan koppelen, daarbij kun je leuke sportkleding in Langstraat Shooters
kleuren krijgen. Moet nog beter worden uitgewerkt, maar een opzet is te vinden op de
website. Wordt tevens ook in de nieuwsbrief opgenomen.
Patrick Brok wil ook een Whatsapp groep opzetten met coaches om de uitslag alvast door te
sturen. Daar wil hij dan iets mee gaan doen. Mogen ook spelers zijn.
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Tot slot, Patrick Brok geeft aan iets minder betrokken te zijn, doordat hij zelf niet meer speelt
en vraagt daarom wie hem zou kunnen ondersteunen bij de nieuwsbrief? Hierbij kan gedacht
worden aan wedstrijdverslagen etc.
Besluit:
1. Bruce Martens wil ondersteuning geven op het gebied van webbeheer.
Public Relations
Facebook meer inzetten voor onze club. Updates vanuit jezelf of het team posten op de
pagina van Langstraat Shooters. Actiefoto’s, uitslagen, overwinningsfoto’s. Zodat er meer
leven in de brouwerij komt.
Scheidsrechterszaken
Er is weinig over Scheidsrechterzaken te melden. Op dit moment fluiten er twee leden buiten
de vereniging. Ron Hovenier voor JU16-1 en Joep de Kleijn voor HS1. Dit loopt goed en er
zijn geen problemen.
Kleding
Kleding gaat ook goed: 1 broekje kwijt en 1 shirt kapot rest is compleet. Houd dat zo vol!
Sponsorcommissie + Oud Papier
Huck Thönissen en Rick van Zelst gaan Sponsorzaken doen. Oud papier gaat redelijk goed.
Bedragen zijn nog volledig waard om het 1x per maand te doen. Vorig jaar net geen € 6.000
binnengehaald. Weet nog niet hoe de gemeente er tegenover staat. Contract duurt nog 1
jaar tot 2016. Nieuwe partner bij gemeente, maar voor zover Ron Hovenier weet nog geen
wijzigingen voor ons.
Vraag Ramona Verdijk: Waarom moet je elke maand nog een mailtje sturen?
Antwoord Ron Hovenier: Ik weet waar de knelpunten liggen. In plaats van 4 dagen, 4 weken
de tijd nemen om mensen te zoeken.
Vraag Ramona Verdijk: Een boete instellen voor oud papier? Toch een grote inkomstenbron.
Antwoord Ron Hovenier: Boetesysteem opzetten. Met 10 spelers per team? Elke 1,5 jaar
ben je 1x aan de beurt. Er zijn altijd omstandigheden. Moet je dan boeter per team geven?
Toevoeging Toine Klerks: Wellicht de coaches inroosteren.
Activiteiten
Activiteitencommissie is er niet echt. Kampcommissie is alweer bij elkaar geweest. RVT is
geweest. RVT erg mooi toernooi en erg goed georganiseerd. Ron Hovenier is onder de
indruk hoe het groeit. Dennis Stoetzer geeft aan dat er komende vrijdag een overleg voor de
volgende editie gepland staat. Mensen met ideeën kunnen zich bij het bestuur melden.
De volgende activiteiten worden in seizoen 2015/2016 gepland:
 Pietentraining
 Oliebollentoernooi
Vraag Sander Berkelmans: Hein Vesters wil zich hier actief mee bezig gaan houden.
Antwoord Ron Hovenier: Heb zijn naam opgeschreven, we gaan contact opnemen met Hein.
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8.
Rondvraag
Vraag Bruce Martens: Kunnen JU20 en JU18 samengaan na de kerst?
Antwoord Ron Hovenier: Zeker een mogelijkheid. JU20 en JU18 waren al een twijfelgeval.
Stond op de planning om naar te kijken. Geen teams van 8 of meer is altijd met pijn en
moeite in de competitie. Na de kerst kunnen we opnieuw inschrijven. JU18 team zal dan
teruggetrokken worden. Wordt een JU20 team.
Toevoeging Jip Aarts: Er was misschien een trainer voor JU18.
Toevoeging Ron Hovenier: Wordt in december naar gekeken. Komen we op terug.
Vraag Lieke Aussems: Ik doe zelf geen wedstrijden, maar hoorde het probleem met
zaaldiensten. Ik wil me zelf daar best voor opgeven. Maar dan wel graag bij mijn eigen team.
Antwoord Ron Hovenier: Stuur even een mailtje naar zaaldiensten, dan regelen we dat.
9.
Sluiting
Ron sluit de vergadering.
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Bijlage
Presentielijst
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