BC Langstraat Shooters

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017
5 September 2017, 19.35 – 20.30 uur
Afwezig met bericht
Michel Horvers, Wim Aussems, Kees Muskens, Marieke Bullens

1.
Opening door Bart Bullens
Vergadering word geopend door de voorzitter Bart Bullens. Hij meld dat dit zijn eerste seizoen als
voorzitter was. Vanuit zijn eigen perspectief blikt hij kort terug op afgelopen jaar. Hij hoopt dat de
trainerspositie bij heren 1 beter word gevuld dan het afgelopen seizoen.
Daarnaast bestaat Langstraat Shooters 50 jaar, hiervoor is een Koninklijke erepenning aangevraagd.
Naar aanleiding van dit jubileum worden er verschillende activiteiten georganiseerd, deze worden
spoedig op de website vermeld.
Er vind komend seizoen een grote wijziging bij de bond plaatst waardoor het papieren sheet verleden
tijd is, deze is vervangen door een applicatie. Om deze applicatie te kunnen gebruiken zijn er 3
tablets aangeschaft onder de gestelde specificaties vanuit de bond.
Bart hoopt dat we er ook dit jaar weer een mooi en sportief van kunnen maken, hiervoor is de inzet
van ieder lid/vrijwilliger en sponsor nodig.
2.
Bestuursleden
Om de 3 jaar zullen de bestuursleden opnieuwe herkiesbaar zijn. Dit seizoen zijn Ron Hovenier en
Mark den Dekker aftreden en herkiesbaar. Bij deze gaat iedereen akkoord met het verlengen van hun
bestuursschap. Hierdoor zal de formatie van het bestuur hetzelfde zijn als afgelopen jaar.
3.
Mededelingen en Ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en/of ingekomen stukken.
4.
Notulen
Er zijn geen opmerkingen/vragen over de notulen van 2016. Die zijn bij deze goedgekeurd.
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5.
Financiële Zaken
We houden t.o.v. de begroting 170 euro over, Ivo legt de bedragen uit.
Ivo ligt toe dat de bedragen verkeerd om zijn verrekend waardoor de bedragen in het negatief staan,
terwijl dit positief moet zijn. Dit zal in het jaarverslag gecorrigeerd worden.
De begroting voor komend seizoen word toegelicht, omdat er een negatief bedrag overblijft is het
voorstel om de contributie per seizoen 10 euro per lid te verhogen.
Dit voorstel word geaccepteerd door de aanwezige.
Opmerking van Ron is dat de 10 euro hard nodig is, er zijn een aantal leden plotseling uitgeschreven,
dit heeft tot gevolg dat er een aantal teams teruggetrokken moesten worden wat onvoorziene
kosten met zich meebrengt. Daarnaast gaat de implementatie van Sportlink gepaard met diverse
(eenmalige) kosten zoals de tablets.
Vraag:
Wanneer wordt de reservering voor kledinggeld besteed aan nieuwe tenues?
Antwoord:
Er worden eind 2017 offertes naast elkaar gelegd om per seizoen een aantal teams in het nieuw te
steken. We zullen dan per seizoen een x aantal team voorzien van nieuwe tenues, dit zal niet in één
keer gebeuren.
Vraag:
Is het nodig om de tenues iedere 3-4 jaar te vervangen?
Antwoord:
Gemiddeld gezien wel, de kleding begint slijtage te vertonen na 3 á 4 seizoenen. Vandaar zal er na dit
seizoen gekeken worden naar het vervangen van bepaalde teams.
6.
Verslag van de diverse Commissies
Frans – ledenadministratie
Hij is tevreden over het aantal reacties op ledenadministratie@langstraatshooters.nl, echter zijn er
nog afmeldingen die via de trainers/coaches lopen en dit is niet de juiste manier. Vraag om dit
structureel te doen via de ledenadministratie waarna hij dit kan afwerken op de manier zoals het
hoort. Daarnaast moet iedereen voor 15 September een pasfoto in de applicatie hebben staan om te
mogen spelen, tevens moeten de overige persoonsgegevens kloppen om geen problemen te krijgen
bij de controle door de scheidsrechts. Vraag om deze gegevens te controleren.
Verder heeft er in de time-out gestaan over het feit dat de contributie in een keer betaald kan
worden, wanneer je hier gebruik van wilt maken graag even een mailtje naar
ledenadministratie@langstraatshooters.nl.
Technische zaken – Hein
Afgelopen jaar behoorlijk was issues gehad bij Heren 1, Tim en Joost worden bedankt voor het
opvangen van deze gaten na het wegvallen van de trainer. Chris Vriens word vanaf dit jaar trainer bij
heren 1, Dennis word bedankt voor het aandragen hiervan.
Hein meldt dat er plots veel leden zijn afgemeld, hierdoor zijn er een aantal teams teruggetrokken.
U18 waren maar 5 leden, net zoals U20. Daarnaast is er nog geen trainer voor dit team, Melvin van
Son zal de trainingen op zich nemen. Maar dit team zal geen competitie spelen, er word geprobeerd
om er vanaf de kerst een halve competitie te spelen.
Ditzelfde geld voor U14-2, door het grote aantal recreanten is het niet mogelijk geweest om een
competitieteam te vormen.
Als laatste heeft Melvin i.v.m. persoonlijke omstandigheden opgezegd als trainer voor het g-team,
hiervoor is openstaande vacature.
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Vraag:
Hoe zit het dan met de contributie en de taken als ik geen wedstrijd speel?
Antwoord:
De contributie wordt aangepast en voor recreanten geld dat er geen taken uitgevoerd hoeven te
worden.
Vraag:
Is het mogelijk om U14 door te laten stromen naar U18 om toch een team te vormen?
Antwoord:
Dit is voorgaand jaar besproken, maar toen wilde ze ook niet bij U16 aansluiten.
Vraag:
Is het niet mogelijk om jeugd spelers verplicht competitie te laten spelen?
Antwoord:
De situtatie is nooit veranderd, maar het groot aantal leden wat geen wedstrijden wil spelen is nog
nooit zo groot geweest. Daarnaast heeft Hein een meeting geregeld met ouders van leden die geen
competitie spelen maar er is niemand komen opdraven. Er word gekeken naar een oplossing voor
volgend seizoen. Als club willen we erna streven om iedereen van zijn behoeft te voorzien.
Wedstrijdsecretariaat – Mark
Sportlink is inmiddels toegelicht in de vergadering.
Het was door een ongunstige planning erg lastig om een juiste planning rond te maken. Hierdoor zijn
er spelers die een taak hebben zonder wedstrijd, hiervoor zijn excuses. Ook omdat er meerdere
teams zijn die op het laatste moment zijn teruggetrokken ontstaan er gaten in de planning van de
zaaltaken.
Scheidsrechterszaken – Ron
Weinig te melden vanuit deze commissie.
Er is geen cursus gegeven dit jaar. De nieuwe F-cursus (BS1/BS2) vergt veel meer tijd dan vorig
uitvoering. Ron gaat dit verder uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om zo’n cursus te geven.
De voormalige E-cursus word binnenkort gegeven, hierdoor de oproep aan geïnteresseerde om zich
te melden bij Ron.
Ditzelfde geld ook voor trainer cursussen, als er geïnteresseerde zijn mogen ze zich melden bij Ron.
Sponsorcommissie – Huck
Er is meer sponsorgeld binnengehaald dan voorgaand jaar, hiervoor worden te sponsoren bedankt.
Er word op creatieve manieren geld binnengehaald voor de club zoals sponsorkliks, SO-sports en via
de AH in Kaatsheuvel. Daarnaast was de collecte via het fonds gehandicapten sport een succes, deze
bedragen zijn verdubbeld t.o.v. vorig jaar.
Daarnaast word de RaboClubkas campagne binnenkort gestart, hiervoor word aandacht gevraagd.
Oud papier – Ron
Oud papier loopt redelijk tot goed, belangrijk is om dit te blijven doen. Het is en blijft de grootste
sponsor die we hebben. Daarnaast zijn er meerder verenigingen aan het azen op deze manier van
inkomsten, dus zodra we het als basketbal vereniging niet meer goed kunnen voldoen, zal dit snel
over worden gedragen naar een andere vereniging uit de buurt.
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Communicatie - Renate
Door Sportlink is er ook een nieuwe website online. Hij is nog wel wat traag, maar dit komt door de
beginfase. De nieuwsbrief word via een nieuw programma verstuurd, benadrukt word dat de website
meer gebruikt zal worden om nieuws te communiceren.
7.
Verslag Kascommissie
Margret en Sander hebben de cijfers gecontroleerd, hieruit zijn geen vreemde dingen uit naar voren
gekomen. Hierbij word de bestuurd decharge verleend voor het afgelopen seizoen.
Voor volgend jaar zal Sanders Berkelmans blijven, Raoel Berkelmans zal zich toevoegen.
8.
Benoeming Kascommissie
Voor volgend jaar zal Sanders Berkelmans blijven, Raoel Berkelmans zal zich toevoegen.
9.
Vacatures
Sponsorzaken en activiteiten mogen worden aangevuld, direct is hierin niemand geïnteresseerd.
Daarnaast zoeken we nu een trainer voor U20 en G-team, hiervoor graag de aandacht binnen de
aanwezige. Als er iemand vragen heeft over de betreffende vacatures mogen ze zich wenden tot 1
van de bestuursleden.
10.
Rondvraag
Er zijn geen openstaande vragen
11.
Sluiting
Bart bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.
Bijlage
Presentielijst

6 September 2016

Rick van Zelst

17092

BC Langstraat Shooters

6 September 2016

Rick van Zelst

17092

