Algemene Ledenvergadering
Onderwerp:
Van:
Datum:

Notulen Algemene Ledenvergadering
Renée Hovenier
08 september 2020

AANWEZIG
Zie Bijlage I: Presentielijst ALV

AFMELDINGEN
Mark den Dekker, Rob Hertroys, Ambra Hovenier, Miriam Jongeling, Kees Muskens, Yvonne Panken,
Femke Schaafstra, Suus Tanke, Ramona Verdijk, Rick van Zelst

1. OPENING & MEDEDELINGEN1
A) Ron Hovenier opent de Algemene Ledenvergadering
B) Stil gestaan bij het overlijden van Dawid Knebel (U12).
C) Eind van afgelopen seizoen/zomerperiode:
i.
Abrupt einde van trainingen/competities in verband met het coronavirus;
ii.
Buitentrainingen gestart in mei (t/m half juli). Succes met een opkomst van zo’n 60
spelers (inclusief proeftrainingen) op deze aangepaste trainingen!
iii.
Beide herenteams gestopt;
iv.
Samenwerking met Vlijmen gestart (voor dames + meiden);
D) Komend seizoen:
i.
Druk op de zaaldiensten: recreanten worden verzocht ons uit de brand te helpen om
te fluiten;
ii.
Nog op zoek naar trainers/coaches voor U14 en U18;

2. BESTUURSLEDEN
A) Overzicht bestuursleden seizoen 2019-2020.

3. NOTULEN ALV 2019
A) Notulen goedgekeurd
B) Notulen beschikbaar op website onder Algemene Ledenvergadering
C) Geen vragen vanuit vergadering

4. FINANCIËLE ZAKEN
A) Financieel verslag seizoen 2019-2020:
i.
Positief resultaat gerealiseerd van € 6241;

1

De presentatie gebruikt tijdens de Algemene Ledenvergadering is onderdeel van deze notulen en kan
gevonden worden op onze website samen met deze notulen.
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ii.

Contributie lager dan begroot door niet innen van de contributie in de maanden april
en mei. Daarentegen is de zaalhuur ook lager dan begroot door teruggaven van de
gemeente Waalwijk voor de periode vanaf halverwege maart t/m juni;
iii.
Een post van € 603 is afgeschreven voor de contributie van vorig jaar, dat niet meer
geïnd kan worden, m.n. in verband met onterechte facturatie;
iv.
Aanschaf materialen is € 686 hoger dan de reservering door de aanschaf van een
elektronische scorebord voor gebruik in zaaldeel 4 en veld 2;
v.
Aanschaf van kleding is € 742 hoger dan de reservering. Voor het te verwachten
nieuwe U10 team alvast een set aangeschaft in verband met positief resultaat dit jaar;
vi.
Incidentele inkomst ontvangen uit de afwikkeling van ontbonden Stichting
Ondersteuning Binnensport Waalwijk (SOBW). Naar verwachting komt er aankomend
seizoen nog een laatste bedrag beschikbaar;
vii.
Vragen:
Heeft de NBB geholpen tijdens corona? De NBB heeft geadviseerd om als vereniging
door te gaan met het innen van de contributies. Dat is wat de NBB ook gedaan heeft
(en moet doen om kosten te dekken). Aangezien wij geen zaalhuur hebben hoeven te
betalen, hebben wij besloten dat niet te doen.
Wat houden de boetes van de NBB in (kosten)? Dat zijn boetes voor onder andere niet
opkomen van een team, geen geldige coach, ongerechtigd fluiten.
A) Balans 31 juli 2020
i.
De kortlopende activa allemaal teruggebracht naar 0, op het oud papier na (dat altijd
per 3 maanden verrekend wordt);
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.
Reserveringen voor kleding, materialen en opleidingen worden weer opgebouwd;
v.
Doel is om opbrengsten en kosten zoveel mogelijk te boeken in het boekjaar waar ze
thuishoren;
vi.
Vragen:
Waarom loopt het seizoen van juli tot juli? Wij houden die periode aan omdat het
basketbalseizoen – en dus ook de NBB – zo opgebouwd is, dat is vrij gangbaar bij
sportverenigingen.
B) Begroting 2020-2021
i.
Contributie is lager begroot dan voorgaand seizoen in verband met minder competitie
spelende leden en dan met name senioren. Daardoor zullen ook het te ontvangen
subsidiebedrag en de te betalen inschrijfgelden naar de NBB naar verwachting lager
zijn;
ii.
Zaalhuur daarentegen ook lager begroot dan vorig seizoen. Begroting gebaseerd op
geboekte uren voor trainingen en wedstrijden voor het gehele seizoen. Minder uren
zaal in gebruik, met name in de weekenden. Voor de trainingen zijn we echter
terughoudend in terug geven van de zaal (i.v.m. claimen gewilde uren);
iii.
Grote uitgevallen posten zijn trainers (€ 1000) en scheidsrechtersvergoedingen
(€ 1000) in verband met het wegvallen van Heren 1;
iv.
Vragen:
Ontvangst van de kledingbijdrage is begroot op € 1000, terwijl de reservering staat op
€ 1500. Waarom is dat zo? We moeten iets meer reserveren ter voorzichtigheid, zodat
we voldoende hebben als er nieuwe tenues aangeschaft moeten worden.
C) Contributievoorstel
i.
Bestuur heeft een nieuw contributievoorstel voor komend seizoen gedaan. Het gaat
om een in principe éénmalige contributieverlaging, het volgende seizoen zal er
gekeken worden of we opnieuw deze verlaagde contributies kunnen hanteren of dat
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we terug moeten vallen op niveau van seizoen 2019-2020. Er is wel op dit moment
een correctie gemaakt om onze contributieopzet o.b.v. de leeftijdsindeling en de
verschillen tussen de categorieën in lijn te brengen met die zoals opgesteld door de
NBB om zo een ongeveer gelijke bijdrage per lid aan de vereniging te bewerkstelligen.
ALV gaat akkoord met voorstel.

5. VERSLAG & BENOEMING KASCOMMISSIE
A) De Kascommissie doet verslag van hun bevindingen. Zie bijlage Verslag Kascommissie ter
informatie;
B) Voorstel vanuit Kascommissie om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid, ALV geeft akkoord;
C) In lijn met het rooster van aftreden van de kascommissie treedt Toine Klerks af. Esmee van der
Steen stelt zich beschikbaar om ook het komende jaar deel uit te maken van de Kascommissie,
George Kempff stelt zich beschikbaar als tweede persoon. De ALV stelt Esmee van der Steen
en George Kempff aan als Kascommissie voor het seizoen 2020-2021.

6. VERSLAG DIVERSE COMMISSIES
A) Ledenadministratie
i.
Het is een vreemd jaar geweest met een redelijk groot verloop van leden. In de
afgelopen 4 jaar is het aantal bondsleden gedaald van 156 naar 84. Afgelopen seizoen
is er een lichte stijging doorgemaakt naar 112 leden. In verband met de afmeldingen
gedurende de zomer nu wederom een daling, huidig aantal bondsleden: 87;
ii.
Alle contributie is door alle leden betaald in het seizoen 2019-2020 (laatste twee
maanden niet geïnd in verband met corona);
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iii.

B)

C)

D)

E)

Het nieuw ingevoerde contributieschema (negen gelijke termijnen) zorgt voor veel
duidelijkheid. Incasso’s steeds op of rond 26e van de maand. Bijna geen storneringen
of niet betaalde facturen. Dit scheelt veel tijd en belangrijker bankkosten!
iv.
Ook dit jaar mogelijkheid om in 1x te betalen, scheelt 2% op jaarcontributie;
v.
Basketball app – installeer deze zodat je je gegevens kan aanpassen, foto wijzigen etc.
Handleiding te vinden in de Time Out en website;
vi.
Vragen:
Fusie met Vlijmen overwegen? Fusie met een andere vereniging is altijd een
verarming. Daarentegen zijn samenwerkingen (zoals op dit moment bij de dames en
de meidentak) juist goede zaken, om het plezier te behouden in basketbal.
Technische zaken
i.
Afgelopen seizoen acht competitie spelende teams, een toename van twee teams ten
opzichte van het voorgaande seizoen. Dit heeft onder andere te maken met het
afschaffen van recreatief lid zijn voor de jeugd;
ii.
Enkel voor VSE 1 geen vaste trainer/coach gevonden, net als het seizoen daarvoor;
iii.
Voor komend seizoen;
i. Doel om het meiden jeugdteam te behouden, dit trekt uiteindelijk weer
nieuwe leden aan. Afgelopen seizoen een VU14 gehad, voor komend seizoen
tóch een VU16 (in samenwerking met Vlijmen);
ii. Damesteam gevormd in samenwerking met Vlijmen;
iii. U10 en U12 in het begin nog samen, maar als er wat nieuwe aanmeldingen
komen, zullen deze wederom gesplitst gaan worden;
iv. Vrijwilligers vinden is het grootste probleem momenteel, voor nu alles rond
maar erg krap;
v. Onlinebasketballcoach.nl: abonnement afgesloten voor trainers/coaches om
trainingen voor te bereiden en coachplannen op te stellen;
iv.
Vragen:
Zijn er veel afmeldingen geweest naar aanleiding van het besluit dat jeugd competitie
moet gaan spelen? Slechts 2-3 spelers besloten te stoppen, het is dus een goede
beslissing geweest. Op dit moment hebben we wel een uitzondering voor een aantal
spelers van 6-7-8 jaar, die zijn simpelweg te jong om bij XU12 mee te kunnen. Zodra
er een XU10 gevormd wordt, zullen ook deze waarschijnlijk meegenomen worden.
Wedstrijdzaken
i.
Wedstrijdzaken was dit seizoen opnieuw een uitdaging. Voor de seniorenteams niet
de voorkeursletter gekregen in het codeschema en bovendien veel niet beschikbare
dagen/weekenden in de sporthal. Door veel wedstrijdwijzigingen (42 in totaal) toch
vele Super Saturdays en Sundays gehad;
ii.
Abrupt einde van het seizoen in verband met corona, waardoor geen kampioenen dit
seizoen. ClubCup winnaar is VU14!
iii.
Van de 179 zaaldiensten zijn er afgelopen seizoen 178 zaaldiensten uitgevoerd
(waarvan slechts negen boetes). Erg tevreden, echter blijft het streven 0 boetes.
SKP
i.
Weinig updates. Ron Hovenier heeft gefloten voor de bond voor MSE 1. Komend
seizoen niet meer nodig, Ron is hierdoor meer beschikbaar voor fluiten binnen de
vereniging;
ii.
Komend seizoen gaan er scheidsrechtercursussen georganiseerd worden samen met
een aantal andere verenigingen (waaronder Pendragon).
Sponsorzaken
i.
Weinig updates. Extra binnenkomsten binnengehaald met verschillende activiteiten
en acties (bijv. Rabo ClubSupport, Sponsorkliks en verkoop oude tenues).

BC Langstraat Shooters | September 2020

Pagina 4 van 7

Algemene Ledenvergadering
F) Communicatie
i.
Actief bezig met Time Out en website: al het nieuws dat je moet weten als lid is daar
te vinden. Time out wordt wekelijks verstuurd en is het belangrijkste communicatiemiddel;
ii.
Vanaf komend seizoen ook Sportlink Mobiel: via de Sportlink App kan je niet alleen
alle wedstrijden vinden, maar hierop kunnen wij ook het belangrijkste nieuws en
herinneringen delen.
G) Overigen
i.
Er is overleg geweest met het Brabants Basketbal Convenant met Heroes Den Bosch.
Een overeenkomst zal binnenkort worden getekend om deelname van BC Langstraat
Shooters aan het convenant te bevestigen. Het convenant heeft verschillende
voordelen voor onze vereniging en onze leden, zoals toegang tot clinics and
opleidingen voor onze coaches en scheidsrechters, kortingen bij aanschaf van
materialen (m.n. ballen), mogelijkheden voor het organiseren van of deelname aan
clinics door de heren van Heroes Den Bosch, bezoek aan wedstrijden, enz.

7. VACATURES
Volgens rooster van aftreden treden twee bestuursleden af, allebei herkiesbaar. Echter, in
tegenstelling tot de gangbare periode van drie jaar, stelt Ron Hovenier zich voor maximaal twee jaren
beschikbaar. Na 2022 zal hij niet meer beschikbaar zijn voor bestuursfuncties:
A) Ron Hovenier en Frans Basters worden beiden door de ALV herkozen;
B) Oproep kandidaten voor vacante posities. In het geval dat iemand interesse heeft, maar niet
in de vorm van een bestuursfunctie, wordt dat ook van harte toegejuicht.

8. RONDVRAAG
A) Wat wordt de frequentie van het oud papier ophalen komend seizoen nu er minder teams
zijn? De maanden juli en augustus worden altijd ingevuld door vrijwilligers. Dan heb je nog 10
maanden om te verdelen over. Alle teams staan 1x ingedeeld (6). Daarnaast de heren en
dames recreanten, die we een maand extra hebben gegeven omdat het een grote groep is (2).
Tenslotte staan U10/U12/U14 er gezamenlijk nog een keer extra in (1) en hetzelfde geldt voor
VU16/U16/U18 (1). Hierdoor zijn alle maanden netjes verdeeld en valt de extra last per team
mee.

9. SLUITING
A) Ron bedankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de ALV.
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BIJLAGE II: Verslag Kascommissie
Toelichting
Op maandag 31 augustus j.l. heeft de kascommissie, Esmee vd Steen en Toine Klerks, inzage gehad in
de financiele boekhouding van basketbalclub BC Langstraat Shooters. Er zijn geen opvallende zaken
gevonden die toelichting behoeven. Echter zouden wij graag onze complimenten willen overbrengen
betreft het recht trekken van de contributies ten opzichte van vorig jaar. De ledenadministratie is
transparanter geworden door een verbeterde samenwerking tussen ledenadministratie en
penningmeester. Dit komt ten goede van een gestructureerde administratie. Ten opzichte van vorig
jaar zijn dit jaar alle incasso’s dan ook goed verlopen.
Graag willen wij als kascommissie er wel op wijzen dat het oud papier een zeer belangrijk onderdeel is
voor de inkomstenkant van de cijfers. Met weinig tot geen sponsoren zal dit het oud papier de grootste
inkomstenpost blijven van de vereniging. Met het vertrek van de senioren leden bij de vereniging zal
de participatie van ouders van leden in deze van groot belang zijn.
Tot slot hopen wij dat de vereniging de huidige lijn door zet, maar ook dat de grote buffer die de club
heeft in zal zetten voor activiteiten om jeugdleden aan te trekken en vooral te behouden.
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