BC Langstraat Shooters

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016
6 September 2016, 19.30 – 20.45 uur
Afwezig met bericht
Dennis Stoetzer, Edwin Stoetzer, Patrick Brok, Toine Klerks, Wim Aussems, Bart van Nieuwburg, Kitty
de Groot, Gerben van Kesteren, Ad Brok, Sten Lodestijn, Bruce Martens, Renée Hovenier, Stefan
Jansen, Raoul Berkelmans, Chris Bennink, Niels de Jong, Kees Muskens, Menno Groen, Marcel van
der Linden, Jops van t Hof, Tom van der Meer,Michel Horvers.

1.
Opening door Ron Hovenier
Vergadering word geopend door Ron.
Ron geeft aan dat we een goed seizoen hebben gedraaid, ondanks een rommelig begin. Daar word
bedoeld het tekort aan trainers en coaches. Helaas is dat dit jaar niet anders, maar daar komen we
later op terug.
2.
Mededelingen en Ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en/of ingekomen stukken.
3.
Notulen
Er zijn geen opmerkingen/vragen over de notulen van 2015. Die zijn bij deze goedgekeurd.
4.
Verslag van de diverse Commissies
- Mark (wedstrijd secretariaat)
Veel leden met een F-cursus erbij, dit betekent minder zaal diensten per lid, ofwel minder
boetes ivm het ontbreken van de juiste diplomas. Het feit dat er geen wedstrijden zijn verzet
betekent dat het organisatorisch goed in elkaar steek. Al met al een goed jaar.
-

Ron (technische zaken),
I.v.m. de afwezigheid van Dennis word er verwezen naar het gemaakte jaarverslag.
Dennis bedankt hierin de trainers/coaches. Blikt terug op een rumoerige start van vorig
seizoen. Helaas is dat dit seizoen weer het geval. Met name een coach voor U22. De oproep
voor vrijwilligers word gedaan. Door het bestuur word de belofte gedaan om volgend seizoen
sneller op voor te bereiden op een nieuw seizoen, om dit zo goed mogelijk te laten verlopen
is het van belang dat het aantal vrijwilligers groeit.

-

Huck (sponsor commissie)
Blikt terug op zijn eerste jaar als verantwoordelijkheid voor de sponsorcommissie. Geeft aan
dat potentiële sponsoren direct ‘waar voor hun geld’ willen zien. Er loopt nog contact met 2
sponsoren om zich per direct als sponsor bij de club te voegen.
Er word een opmerking geplaatst, vanuit de leden, dat AH Bloemenoord een eenvoudige
sponsoractie houd. Huck zal dit gaan onderzoeken. Bart haalt de actie ‘sponsorclics’ nog even
aan onder de aanwezigen, dit is een relatief eenvoudige manier om een steentje bij te
dragen aan de financiele gezondheid van de vereniging.
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-

Frans (Ledenadministratie)
Over een heel seizoen gezien hebben we 33 leden erbij, daarentegen hebben 22 leden het
lidmaatschap opgezegd, dit resulteert in een totaal van 180 leden binnen de club. Frans haalt
aan dat er afgelopen seizoen behoorlijk wat storneringen zijn geweest en geeft aan dat er dit
seizoen strakker op gezeten zal worden. Daarnaast zijn er veel boetes vanuit de NBB i.v.m.
verkeerde lidnummers. Frans zal een lijst sturen met de juiste nummers naar alle
trainers/coaches om dit komend seizoen te voorkomen.

-

Ron (communicatie)
Ron neemt dit over i.v.m. afwezigheid van Patrick Brok. Er word nogmaals aangehaald dat
het belangrijk is dat de persoonlijke gegevens juist zijn.
Daarnaast doet Ron een beroep op het schrijven van wedstrijdverslagen voor de time-out.
Bruce Martens werkt op dit moment aan een nieuwe website, versie 1 verwachten we eind
deze maand online.

-

Ron (scheidsrechterszaken),
Joep gaat een D-cursus volgen en fluit voor heren 1, Ron fluit voor U16. Er word geprobeerd
om dit seizoen een F en E cursus te organiseren, wellicht binnen de club. Volgende week
vrijdag zal er een tafel cursus worden gegeven. De exacte gegevens zullen worden
gecommuniceerd via de site.

5.
Financiële Zaken
Bart geeft toelichting op de jaarrekening (zie jaarverslag).
Het kopje ‘overige baten’ bevat een toeslag vanuit de NBB – Rayon zuid fusie (1000 euro).
Vraag Miriam: Het boetebedrag is erg hoog, gaan jullie hierop actief reageren?
We gaan hierop actief acteren, dit zit met name in het foutief invullen van de lidnummers zoals Frans
eerder heeft aangegeven. Daarnaast vormt een groot gedeelte het feit dat niet alle coaches/trainers
de juiste papieren hebben. Deze kosten worden geaccepteerd omdat we blij zijn met alle vrijwilligers
die hun steentje bijdragen aan de club, het feit dat zei niet de (juiste) papieren hebben word voor lief
genomen.
Voorstel
Gezien het positieve resultaat van het afgelopen seizoen word het voorstel gedaan om de contributie
niet te veranderen. Dit voorstel word geaccepteerd door alle leden.
Voorstel
De leden de mogelijkheid bieden om vooraf aan het seizoen het hele contributie bedrag in 1 keer te
betalen, tegen een korting van 2%. Wanneer daar gebruik van gemaakt dient te worden, graag een
mail sturen naar de ledenadministratie. Bij eventuele beëindiging van het lidmaatschap is er geen
mogelijkheid tot restitutie. De vergadering is hiermee akkoord.
6.
Verslag Kascommissie
Afgelopen vrijdag heeft de kascommissie (Joost Nijssen, Margaret Tromp) de cijfers bekijken.
Voorstel
Het voorstel word gedaan om de penningmeester (en daarmee het hele bestuur) decharge te
verlenen. Dit voorstel word geaccepteerd.
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7.
Benoeming Kascommissie
Normaal word er om en om gewisseld. Margaret Tromp zal dit voor haar tweedejaar op haar nemen.
Sander Berkelmans zal de kascommisssie aanvullen, hij neemt dit over van Joost Nijssen.
8.
Verkiezing Bestuursleden
Ron licht het rooster van aftreden toe en geeft aan dat dit rooster vanwege onvoorziene
omstandigheden altijd zal veranderen. Frans Basters en Rick van Zelst zijn aftredend maar
herkiesbaar, Dennis Stoetzer en Patrick Brok zijn aftredend maar niet herkiesbaar, zei zullen dus
aftreden.
Ivo van Hees, Hein Vesters en Renate Berkelmans zullen zich toevoegen aan het bestuur, daarnaast
zullen Bart Bullens en Ron Hovernier van functie veranderen.
Voorstel
Ivo van Hees, Hein Vesters en Renate Berkelmans toevoegen aan het bestuur. Dit voorstel word
geaccepteerd.
Voorstel
Bart Bullens aanstellen als voorzitter. Dit voorstel word geaccepteerd.
Het voorstel voor het rooster van aftreden word besproken, hier zijn verder geen opmerkingen of
vragen over.
Naast de bestuursfuncties zal er ook een wijziging plaatsvinden binnen de vertrouwenspersonen.
Dianne Aarts heeft aangegeven hiermee te willen stoppen. Ze word bedankt voor de beschikbaarheid
de afgelopen seizoenen.
De tweede vertrouwenspersoon (Miriam Jongeling) zal haar functie blijven voortzetten. Naast
Miriam zal Jacqueline van Hees zich daaraan toevoegen. Ze zal zich binnenkort voorstellen in de
time-out met een foto.
Voorstel
Het voorstel is om Edwin Stoetzer en Eric de Kleijn te introduceren als lid van verdiensten, dit
voorstel word geaccepteerd.
Eric en Edwin worden bedankt voor bewezen diensten. (Edwin is helaas niet aanwezig)
9.
Vacatures
De vacatures worden doorgenomen door Ron.
10.
Rondvraag
1: Kan er vanuit de club aandacht worden besteed aan een leegloop bij Dames Recreanten?
We zullen dit via de website en time-out communiceren.
2. Klopt het dat de recreanten 2 en dames 1 samen trainen?
Er zijn nog 2 dames die daar aansluiten, later word dit besproken met de betreffende coach.
3. Waarom word de dames training op vrijdag gecombineerd?
Dit heeft te maken met beschikbaarheid van trainers/coaches en de opkomst van vorig jaar. Mocht
de opkomst te hoog zijn voor 1 training, bekijken we dit na 2-3 trainingen, daarna eventueel
aanpassen, de ruimte is hiervoor beschikbaar.
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4. JU16-1 is vorig jaar begonnen zonder trainer coach en halverwege opgeheven, nogmaals het
verzoek hiervoor aandacht.
5. De opmerking word geplaatst dat de technische commissie word ‘weggemoffeld’.
De functie is helaas weggevallen, hiervoor word, indien noodzakelijk binnen het bestuur, een
oplossing voor gezocht indien er geen nieuwe leden zullen afkomen op de betreffende vacature.
11.
Sluiting
Ron bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.
Bijlage
Presentielijst
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