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Onderwerp:   Notulen Algemene Ledenvergadering 

Van:    Mark den Dekker 

Datum:   24 september 2019 

 

AANWEZIG 
Zie bijlage: Presentielijst ALV 

 

AFMELDINGEN 
Ramona Verdijk, Lia van Hulten, Ivo van Hees en Wim Aussems 

1. OPENING & MEDEDELINGEN 

A) Ron Hovenier opent de Algemene Ledenvergadering 
B) Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun inzet. Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor 

de club. 
C) Verbeterpunten 

i. Tenues een jaar later aangeschaft/in gebruik genomen. Desondanks in deze 
situatie wel veel sponsorgeld opgehaald. 

ii. Te weinig activiteit i opleidingen: enkel 2 personen die trainersopleiding 
gevolgd hebben. Er moet meer gedaan worden aan scheidsrechters 
opleidingen en Basketball Masters. 

D) Successen 
i. Aanschaf nieuwe tenues 

ii. Binnenhalen van sponsoren 
iii. Maatschappelijke betrokkenheid: jaarlijkse collecte voor Fonds 

Gehandicaptensport. Oproep voor meer vrijwilligers 
iv. Communicatie 

i. Teamindelingen in mei gecommuniceerd 
ii. Social media en nieuwsbrief 

v. Clinics op basisscholen 

2. BESTUURSLEDEN 

A) Overzicht bestuursleden seizoen 2018-2019. 

3. NOTULEN ALV 2018 

A) Notulen goedgekeurd 
B) Notulen beschikbaar op website onder Algemene Ledenvergadering 
C) Geen vragen vanuit vergadering 
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4. FINANCIËLE ZAKEN 

A) Financieel verslag seizoen 2018-2019 
i. Positief resultaat gerealiseerd van 939 euro 

ii. Contributie lager dan begroot door minder competitie spelende leden. 
iii. Aanschaf van tenues was een grote post, 2.800 euro hoger dan reservering. 

Voor teams met een sponsor ook shooting shirts aangeschaft. 
iv. Incidentele inkomst ontvangen uit afwikkeling van ontbonden stichting. Naar 

verwachting komt er  aankomend seizoen wederom een bedrag beschikbaar. 
B) Balans 31 juli 2019 

i. Sportlink vooruitbetaald 
ii. Bank toegenomen, echter is dat een momentopname 

iii. Doel is om minimaal 1 jaar zaalhuur aan eigen vermogen te hebben om 
continuïteit van vereniging te waarborgen 

iv. Reservering voor kleding is nu leeg. 
v. Doel is om opbrengsten en kosten zoveel mogelijk te boeken in het boekjaar 

waar ze thuishoren. 
C) Begroting 2019-2020 

i. Naar verwachting wordt de contributie hoger dan voorgaand seizoen, er zijn 
meer competitie spelende leden en leden die 2x per week trainen. 

ii. Kleding post is hoger: er wordt 1.500 euro in plaats van 1.000 euro 
gereserveerd. 

iii. Zaalhuur hoger begroot dan vorig seizoen. BTW verhoogd van 6% naar 9%, 
meer zaal in gebruik. Echter blijven we kritisch kijken hoe we de zaalhuur zo 
efficiënt mogelijk kunnen indelen. 

D) Contributievoorstel 
i. Bestuur stelt voor om contributie gelijk te houden. ALV gaat akkoord met 

voorstel. 

5. VERSLAG & BENOEMING KASCOMMISSIE 

A) Voorstel vanuit kascommissie om het bestuur decharge te verlenen voor het 
gevoerde financiële beleid, ALV geeft akkoord. 

B) Zie bijlage Verslag Kascommissie voor onderbouwing. 
C) In lijn met het rooster van aftreden van de kascommissie treedt Raoul Berkelmans af. 

Toine Klerks blijft aan en Esmee van der Steen wordt toegevoegd. De kascommissie 
voor seizoen 2019-2020 bestaat derhalve uit Toine Klerks en Esmee van der Steen. 

6. VERSLAG DIVERSE COMMISSIES 

A) Ledenadministratie 
i. In de afgelopen 4 jaar is het aantal competitie spelende leden gedaald van 

156 naar 84. Ten opzichte van vorig jaar wordt er nu een lichte stijging 
waargenomen, huidig aantal: 93. 

ii. Het huidige schema voor het innen van contributie zorgt voor verwarring, het 
voorstel is om de contributie te innen in 9 gelijke termijnen, van september 
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tot mei op de 26e van de maand (of de eerste maandag na de 26e als het in 
het weekend valt). ALV gaat hiermee akkoord. 

iii. Bankkosten kunnen gereduceerd worden door bovenstaande aanpak. 
iv. Indien een je problemen hebt met het voldoen van de contributie, neem 

contact op met ledenadministratie 
B) Technische zaken 

i. Renée heeft Technische Zaken opgepakt vanaf april 2018. 
ii. Afgelopen seizoen 6 competitie spelende teams. In september nog een U14 

team moeten terugtrekken 
iii. Enkel voor VSE1 geen trainer/coach gevonden. Intern opgelost met MSE1 en 

MSE2. Ook dit jaar wordt er nog gezocht naar een trainer/coach voor VSE1 
iv. Als bestuur besloten om het competitie spelen voor jeugdleden verplicht te 

maken, hierdoor konden we nu een extra team inschrijven. Uiteindelijk 
hebben slechts 2-3 spelers besloten te stoppen. 

v. Doel gesteld om een meiden jeugdteam op te zetten, dit trekt uiteindelijk 
weer nieuwe leden aan. 

vi. Vragen 
i. Leeftijdsverschil in U12 te groot mede doordat er spelers/speelsters 

van U10 meedoen, er wordt gespeeld tegen kinderen die al jaren 
competitie spelen. In eerste instantie was het niet haalbaar om twee 
teams te formeren (U10/U12) door het beperkte aantal leden, het 
aantal nieuwe U10 leden begint echter te groeien wat het nu mogelijk 
maakt splitsing van het team te overwegen.  Inmiddels is er met de 
gemeente contact opgenomen voor extra zaalhuur.  

C) Wedstrijdzaken 
i. Wedstrijdzaken was dit seizoen opnieuw een uitdaging. Vaak niet de 

voorkeursletter gekregen in het codeschema, dit leidt ertoe dat teams vaak 
niet tegelijk thuis spelen en dus dat leden apart moeten komen voor een 
zaaldienst. 

ii. Van de 188 zaaldiensten zijn er afgelopen seizoen 184 zaaldiensten 
uitgevoerd (waarvan 14 boetes). Bestuur is tevreden, echter blijft het streven 
0 boetes. 

iii. Vragen 
i. Zaaldienstschema: ingepland in eerste speelweekend terwijl ik zelf 

geen wedstrijd heb, kan daar wat aan gedaan worden? Geef zo vroeg 
mogelijk aan wanneer je niet kunt, dan wordt daar rekening mee 
gehouden. 

D) SKP 
i. Weinig updates. Ron Hovenier heeft gefloten voor de bond voor MSE1 

ii. Komend seizoen gaan we werken aan BS3 cursussen. 
iii. Competitie spelende leden met scheidsrechters van de bond, moeten in het 

bezit zijn van een BS3 cursus. 
E) Sponsorzaken 

i. Twee nieuwe shirtsponsors binnengehaald, komende jaren voorzien van extra 
inkomsten. 
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ii. Extra inkomsten binnengehaald met activiteiten waar club steentje bijdraagt 
(bv. Rabo Clubkas). 

iii. Huck Thönissen heeft besloten om na 4 jaar te stoppen met Sponsorzaken. 
F) Communicatie 

i. Actief bezig met Time-out en website: al het nieuws dat je moet weten als lid 
is daar te vinden. 

ii. Ontvang je de Time-out nog niet, meld je dan bij Renée Hovenier. 

7. VACATURES 

A) Volgens rooster van aftreden, treden drie bestuursleden af, waarvan één 
herkiesbaar. 

i. Huck Thönissen en Hein Vesters treden af en worden bedankt voor bewezen 
diensten. 

B) Oproep kandidaten voor vacante posities. In het geval iemand interesse heeft, maar 
niet in de vorm van een bestuursfunctie, wordt dat ook van harte toegejuicht.  

8. RONDVRAAG 

A) Waarom hebben leden geen inspraak gehad in nieuwe tenues middels bijvoorbeeld 
een stemming? Het nieuwe tenue is enkel een opgefrist ontwerp van de huidige 
tenues. Vorige keer was bijzonder aangezien het een fusie betrof. 

B) Wat gebeurt er met de oude tenues? Deze worden voor 10 euro aangeboden tijdens 
een Super Sunday. Je kunt allereerst je eigen tenue kopen, vervolgens ook andere 
tenues. Tenues die overblijven worden gedoneerd. 

9. SLUITING 
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Bijlage 

 


