Algemene Ledenvergadering
Onderwerp:
Van:
Datum:

Notulen Algemene Ledenvergadering
Mark den Dekker
2 oktober 2018

AANWEZIG
Zie tekenlijst van aanwezige leden

AFMELDINGEN
Dennis Stoetzer, Wim Aussems, Michel Hovers, Rick van Zelst, Ambra Hovenier, Nicky
Hovenier

1. OPENING & MEDEDELINGEN
A) Bart Bullens opent ALV.
B) Bart Bullens bespreekt de agenda – reflecteren op afgelopen jaar en vooruitkijken op
aankomend jaar.
C) Geen mededelingen ingezonden en geen vragen vanuit vergadering.

2. NOTULEN ALV 2017
A) Jaarverslag en notulen 2017 beschikbaar gesteld. Geen vragen, dus bij dezen
vastgesteld.

3. FINANCIËLE ZAKEN
A) Realisatie 2017-2018
i. Negatief bedrag gerealiseerd onder aan de streep. Met name te maken met
nog te vorderen contributie en teruglopend ledenaantal
ii. -/- EUR 8.000 contributie gerealiseerd vs. begroot
iii. Kosten bespaard op zaalhuur
iv. Vraag Toine Klerks: wat zijn boetes? Dit zijn NBB boetes. Laag uitgevallen door
overgang naar Sportlink. Systeem minder foutgevoelig dan voorheen. Boetes
kunnen plaatsvinden voor niet gekwalificeerde coaches en scheidsrechters.
Oorzaak EUR 400 komt uit terugtrekken teams, daarnaast wedstrijden waarbij
we zonder coach zijn aangevangen.
v. Te ontvangen bedrag van EUR 400 moet nog toegevoegd worden als
inkomsten voor oud papier. Verschil tussen gemeentebetaling en ons
boekjaar.
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vi. Subsidie blijft in toekomst staan, maar is afhankelijk van aantal jeugdleden
B) Balans per 31 juli 2018
i. Voorziening voor kledinggeld opgenomen. Dit seizoen gaan we investeren in
kleding. Investering uitgesmeerd over aantal seizoenen.
ii. Achtergelopen met innen van contributie  nog te vorderen contributie van
ongeveer EUR 9.000 tijdens zomervakantie.
iii. EUR 21.410 op bank
iv. Kortlopende schulden deels veroorzaakt door aanschaf basketballen en
openstaande zaalhuur
C) Begroting seizoen 2018-2019
i. Begroting sluitend op 0.
ii. Zaalhuur lager dan vorig seizoen.
iii. Contributie toegepast als sluitpost op basis van huidige ledenaantal.
D) Voorstel contributie
i. Geen verhoging noch verlaging. Voorstel geaccepteerd door de vergadering.

4. VERSLAG & BENOEMING KASCOMMISSIE
A) Sander Berkelmans en Raoul Berkelmans hebben samengezeten met Ivo van Hees.
Vragen m.b.t. te vorderen contributie zijn beantwoord door Ivo van Hees.
Kascommissie kan zich vinden in commentaar. Kritische noot dat te vorderen
contributie weggewerkt had kunnen zijn in oktober, maar kascommissie ziet dat er
hard aan gewerkt wordt. Kascommissie stelt voor dat jaarcijfers akkoord bevonden
wordt. ALV stemt hiermee in.
B) Sander Berkelmans treedt af uit de kascommissie en Toine Klerkx treedt toe tot de
kascommissie. Raoul Berkelmans stelt zich ook voor komend jaar beschikbaar.

5. VERSLAG DIVERSE COMMISSIES
A) Ledenadministratie
i. Frans Basters maakt excuses voor te laat innen contributie
ii. Sportlink was nieuw en daarmee wennen om mee te werken
iii. Eis vanuit bestuur is dat contributie dit jaar structureel wordt geïnd aan het
eind van de maand.
iv. Contributie van september wordt in de loop van oktober geïnd.
v. Kledinggeld en 2x trainen wordt over 2 perioden verspreid (50/50%).
vi. Leden kunnen in 1x betalen en dat kan gemeld worden aan de
Ledenadministratie tot en met 7 oktober 2018. 2% van totaalbedrag wordt
dan in mindering gebracht.
vii. Verloop ledenaantallen
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i. In 2014 behoorlijk aantal leden, in 2015 kleine opleving. In 2018 sterke
terugloop in ledenaantallen. De groep U16/U18/U20 loopt het sterkst
terug. Die zijn we bijna helemaal kwijt.
ii. Sterke terugloop in wedstrijd spelende leden. Als we niet op tijd
ingrijpen zijn er over een x aantal jaar geen teams meer over. Reden
kunnen zijn dat teams te klein zijn om in te schrijven.
iii. Vraag Sander Berkelmans: moeten we hier niet hardere eisen stellen?
Dat heeft het bestuur dit jaar gedaan door leden te verplichten om
voor 1 mei aan te geven of hij/zij doorgaat.
iv. Om extra leden te werven zijn extra vrijwilligers nodig. Initiatieven
liggen er, maar er zijn onvoldoende vrijwilligers. Bijvoorbeeld clinics
voor Buurtsport. Toine Klerkx stelt zich beschikbaar om clinics te
verzorgen. Daarnaast zijn Nicky Hovenier en een stagiair bereid om te
helpen. Focus op basisscholen (U10/U12 teams) om leden te werken.
Stap om lid te worden moet klein blijven, het moet helder zijn wie de
trainer is en op welk moment getraind wordt.
v. Vraag Timon Klerkx: Is de terugloop in ledenaantallen een landelijke
trend? Antwoord Ron Hovenier: ja absoluut. We zien het bij andere
verenigingen ook. Er zijn een aantal verenigingen de uitzondering op
de regel.
vi. Verzoek vanuit Frans Basters: met Sportlink kun je zelf jouw gegevens
aanpassen, daarvoor hoef je geen contact meer op te nemen met de
Ledenadministratie. Voor leden onder 16 jaar kunnen de ouders het
doen. Frans helpt graag in het geval het niet lukt.
B) Technische zaken
i. Minder teams kunnen maken door terugloop leden  slechts 6 teams in de
competitie
ii. Guido Aerts aangetrokken als trainer van MSE1
iii. Mark van Drunen is begonnen met een nieuwe groep Mannen U16
iv. Nog maar 1 damesteam over
C) Wedstrijdzaken
i. Afgelopen seizoen was het eerste seizoen dat we in afdeling Zuid te maken
kregen met indelingen op basis van letters en competitieschema’s. Voorheen
was het op basis van beschikbaarheid van de zaal. Dit heeft organisatorisch
impact gehad: we konden wedstrijden niet compact plannen
ii. Afgelopen seizoen hebben we een bepaalde letter gevraagd. Voor 1 team de
voorkeur gekregen, voor alle andere teams niet. Dit heeft het organiseren van
zaaldiensten lastig gemaakt
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iii.

iv.
v.

vi.

Dit seizoen hebben we meer geluk gehad met het toekennen van letters.
Echter blijft het een uitdaging om compact te plannen aangezien we nog
maar 6 competitie spelende teams hebben.
Feedback naar bond door verschillende clubs, echter zij geven aan dat je
ermee moet leren werken
Zaaldiensten: het zorgt ervoor dat leden soms apart naar de zaal moeten
komen voor een zaaldienst. Bij het indelen van zaaldiensten wordt hier
rekening mee gehouden en er wordt geprobeerd dit zo goed mogelijk te
plannen. Ron Hovenier vraagt om begrip hiervoor.
Vraag Sander Berkelmans: je houdt er geen rekening mee (bv. op vakantie
zijn) en het is dan lastig om te ruilen. Is het een idee om een intekenlijst
beschikbaar te stellen? Antwoord Ron Hovenier: wij krijgen pas eind augustus
het wedstrijdschema binnen (3 weken voor eerste weekend) en daarna
kunnen wij pas indelen. Voor alle seniorenteams weten we nu het schema tot
eind van het seizoen, maar voor de jeugdteams is dit nog onzeker. Als je op
voorhand weet dat je bepaalde weekenden niet kunt, stuur dan gerust een
mail naar zaaldiensten@langstraatshooters.nl

D) SKP
i.

Voor 1 team moeten we een scheidsrechter leveren voor de bond. Ron
Hovenier vult dit in.
ii. Er zijn dit seizoen 2 zaken die gaan plaatsvinden op het gebied van SKP:
i. Spelregelbewijs voor alle leden zonder scheidsrechterdiploma. Dit
heet Basketballmasterz en is een onlineapplicatie. Je krijgt een brief
met een inlogcode. Dit jaar is het nog niet verplicht, maar vanaf
volgend seizoen zeer waarschijnlijk wel.
ii. F-cursus/BS2 organiseren voor een aantal leden. Om hieraan deel te
nemen moet je eerst het spelregelbewijs halen. Om het te behalen
moet je ook een aantal wedstrijden fluiten.
iii. Leden die interesse hebben in een E-cursus/BS3 kunnen zich opgeven bij Ron
Hovenier. Dit betekent niet dat je meteen buiten de deur moet gaan fluiten.
iv. Er zijn een aantal wijzigingen geweest in de spelregels, deze zijn
gecommuniceerd via de Time-Out. Meeste wijzigingen zijn enkel van
toepassing op MSE1 aangezien zij spelen met 24 seconden klok.
v. Actie Ron Hovenier: maken A4 met uitleg 24 seconden klok voor bij
zaaldiensten.
vi. Vraag Melvyn van Zon: hoe werkt het met coachen als je ingedeeld bent voor
zaaldiensten? Antwoord Ron Hovenier: hier vinden we een oplossing voor.
Coachen gaat voor in ieder geval.
E) Sponsorzaken
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i.

Sponsorinkomsten zijn redelijk hetzelfde gebleven ten opzichte van
voorgaande jaren.
ii. Huck Thönissen bedankt sponsoren namens het bestuur.
iii. Huck Thönissen vraagt aandacht voor Rabo Clubkas Campagne. Hier kunnen
leden bijdragen aan inkomsten voor de vereniging. Vorig jaar heeft het EUR
300 opgeleverd voor de vereniging. Het enige wat leden hoeven te doen is
stemmen op BC Langstraat Shooters.
iv. Andere voorbeeld is SponsorKliks.
v. Houd hiervoor de Time-Out in de gaten.
vi. Collecte Fonds Gehandicaptensport  aandacht voor gevraagd. Dit is een
makkelijke manier om inkomsten te generen en kost slechts 2 uur van je tijd.
50% gaat naar het Fonds, 50% naar onze vereniging.
vii. Vraag Toine Klerks: zijn er ook bedrijfssponsoren? Antwoord Huck Thönissen:
op dit moment is dit minimaal. We staan open voor aanbevelingen en tips.
F) Communicatie
i. Afgelopen seizoen geprobeerd om iedere week een Time-Out uit te sturen.
ii. Nieuwe website geïmplementeerd, hierbij zijn opstartproblemen
ondervonden, maar deze zijn inmiddels verholpen.
iii. Het is leuk om foto’s en wedstrijden te plaatsen, er wordt gevraagd om input
van de leden.
iv. Facebook wordt vaak gebruikt als medium om snel zaken te communiceren.

6. OVERIGE UPDATES
A) Evaluatie Sportlink
i. Leden kunnen zelf mutaties verwerken en aanpassingen doen.
ii. Uitgebreid programma waar nog niet alles volledig benut wordt. Potentie zit
hem bijvoorbeeld in toevoegen van formulieren en certificaten.
iii. Problemen uitgevonden bij leden die gedurende het seizoen zijn afgemeld.
iv. Het systeem is weinig flexibel, wat leidt tot veel handmatig werk.
B) DWF
i. Als een van de eerste vereniging die dit volledig gebruikt hebben, daarnaast
een van de weinigen die het 100% voor elkaar hebben.
ii. Afgelopen week is het misgegaan bij de wedstrijd van MSE1 door een crash in
Sportlink. Vanuit scheidsrechters geen enkele richtlijn gegeven. Vanuit NBB
was er ook geen richtlijn beschikbaar. Tussentijdse oplossing is het maken van
screen shots na elk kwart.
iii. Bestuur is nog bezig met gemeente om de tijd te koppelen aan de klokken in
de sporthal.
C) Privacy
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i.
ii.

Als lid kun je zelf aangeven wat je wilt laten zien en wat niet.
Als je zaken afschermt, kunnen scheidsrechters geen controle doen op het
wedstrijdformulier en dit kan leiden tot het weigeren van spelers. Advies is
om profiel op basis te zetten. Als je dat niet wilt, dien je een ID kaart te
kunnen overleggen. Dit is met name van belang voor MSE1.

7. BESTUURSLEDEN
A) Rooster van Aftreden
i. Bestuursleden moeten om de 3 jaar aftreden, herkiesbaar of niet herkiesbaar.
ii. Dit doen we om te voorkomen dat een geheel bestuur in een keer aftreedt.
iii. Aftredende bestuursleden (Bart, Renate, Hein en Ivo) worden bedankt.
B) Bestuursleden – de ALV heeft ingestemd met het volgende:
i. Aftredend, herkiesbaar:
i. Frans Basters, ledenadministratie
ii. Huck Thönissen, sponsorzaken
ii. Aftredend, niet herkiesbaar:
i. Bart Bullens, voorzitter
ii. Ivo van Hees, penningmeester
iii. Hein Vesters, technische zaken
iii. Nieuw gekozen:
i. Renée Hovenier, wedstrijdzaken
iv. Ron Hovenier wil de rol van voorzitter op zich nemen als opvolger van Bart
Bullens

8. VACATURES
A) Invulling tijdens ALV
i. Margaret Tromp wil zich beschikbaar stellen als penningmeester zolang haar
zoon, Rob Hertroys, lid is van de vereniging.
ii. Toine Klerks denkt na over de rol van Websitebeheer. Toine wil een keer
meekijken bij Renate.
iii. Technische zaken blijft openstaan, maar kritische rollen zijn ingevuld tijdens
ALV
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9. ANY OTHER BUSINESS
A) Leden die tijdens het jubileumtoernooi in juni 2018 voorgesteld zijn als Erelid en/of
Lid van Verdienste zijn aanvaard door de ALV: Ad Brok, Erelid, Mark van Drunen en
Ron Hovenier, Lid van Verdienste

10. RONDVRAAG
A) Vraag Sander Berkelmans: wordt oude kleding verkocht? Antwoord: ja, waarschijnlijk
voor EUR 10 per tenue, zoals in het verleden.
B) Vraag Sander Berkelmans: geldt dit ook voor de basketballen? Antwoord: maak het
kenbaar bij het bestuur.
C) Vraag Tim de Haan: wat is de verwachting voor levering van tenues? Verwachting om
in oktober de order te plaatsen en levertijd van 4 weken is gebruikelijk.
D) Vraag Miriam Jongeling: ik sta formeel vermeld als vertrouwenspersoon, maar kom
dermate weinig in de sporthal, is er iemand anders die dit over wil nemen?
Antwoord: het moet iemand zijn niet uit het bestuur. Wellicht moeten we er 1 of 2
bij zoeken. We gaan hier als bestuur aandacht aan besteden.
E) Vraag Toine Klerks: we kunnen ballen en tenues inzetten om leden te belonen die
geld inzamelen voor de club als stimulans.
F) Vraag Toine Klerks: er hangt een andere ring op 1 basket, mag dat? Dit mag vanuit de
bond en hier tevens niets over te vinden in de FIBA-reglementen.

11. SLUITING
A) Ron Hovenier sluit de ALV.
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