Algemene Ledenvergadering
Onderwerp:
Van:
Datum:

Notulen Algemene Ledenvergadering
Mark den Dekker
14 september 2021

AANWEZIG
Zie Bijlage I: Presentielijst ALV

AFMELDINGEN
(Ouders) Lander Acedillo, Myra Lennarts, Yvonne Panken, Gerben voor de Poorte, Ramona Verdijk

1. OPENING & MEDEDELINGEN1
A) Ron Hovenier opent de Algemene Ledenvergadering.
B) Terugkijken op afgelopen jaar:
i.
Door Corona weinig tot geen competitie – vanaf oktober geen wedstrijden meer. Er is
veel buiten getraind, waar veel belangstelling voor was.
ii.
Dankwoord aan Gemeente Waalwijk – alle huur in de maanden dat er niet getraind
kon worden, is kwijtgescholden.
iii.
Compliment aan Margaret Tromp, Frans Basters en Renée Hovenier die de kosten
onder controle hebben gehouden.
iv.
Vereniging heeft zich aangesloten bij het Brabants Sportakkoord – focus ligt op het
aan het sporten krijgen van de jeugd, in het bijzonder groepen die niet snel gaan
sporten.
v.
Vereniging heeft zich aangesloten bij het Brabants Basketball Convenant, geïnitieerd
door Heroes Den Bosch, waarbij circa 35 verenigingen aangesloten zijn. In het kader
hiervan worden clinics georganiseerd, kunnen wedstrijden met korting bezocht
worden.
vi.
Dankwoord aan alle vrijwilligers, in het bijzonder aan Christiaan Klerks en Mark van
Drunen. Ron benadrukt dat vrijwilligers nodig zijn voor het bestaan van de vereniging.
Prioriteit ligt op het werven van trainers en coaches.
C) Komend seizoen:
i.
BC Starz viert haar 40-jarig jubileum dit jaar. Een groep is bezig met organiseren met
activiteiten.

2. BESTUURSLEDEN
A) Overzicht bestuursleden seizoen 2020-2021.
B) Ron kondigt aan dat seizoen 2021-2022 zijn laatste jaar zal zijn als voorzitter en bestuurslid.

3. NOTULEN ALV 2020
A) Notulen ALV 2020 worden goedgekeurd.
B) Notulen zijn beschikbaar op website onder Algemene Ledenvergadering.
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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C) Geen vragen vanuit vergadering.

4. FINANCIËLE ZAKEN
A) Financieel verslag seizoen 2020-2021:
i.
Positief resultaat gerealiseerd van € 6.
ii.
Weinig contributie gerealiseerd – voor senioren slechts twee maanden geïncasseerd
en voor jeugdleden drie maanden.
iii.
Sponsoring van € 1.000 vrij laten vallen, doordat er weinig wedstrijden hebben
plaatsgevonden, is door het bestuur voorgenomen om volgend jaar geen
sponsorinkomsten te factureren aan desbetreffende sponsor.
iv.
Oud papier boven begroting ondanks dat één maand gemist is in verband met
weersomstandigheden.
v.
Incidenteel – laatste inkomsten uit afwikkeling van opheffing van Stichting
Ondersteuning Binnensport Waalwijk (SOBW) ontvangen, op advies van SOBW wordt
de komende twee jaren € 250 is gereserveerd voor eventuele vorderingen.
vi.
Zaalhuur lager in verband met corona. Gemeente Waalwijk heeft zich daarbij flexibel
opgesteld, zie opmerking van Ron onder agendapunt 1.
vii.
Reserveringen voor materiaal en kleding in lijn met begroting.
viii.
NBB – afrekening wordt nog geanalyseerd, deze is laat binnengekomen. Altijd een
grote kostenpost.
ix.
Bestuurskosten bestaan uit administratiekosten en vergaderingen.
x.
Advertenties zijn geplaatst in lokale streekbladen.
B) Balans 31 juli 2021:
i.
Oud papier – Q2 is reeds ontvangen.
ii.
Op de bank een bedrag € 36.975, waarvan een deel is gereserveerd voor materiaal.
iii.
Voor opleidingen is momenteel € 2.000 gereserveerd. Leden worden aangemoedigd
om cursussen te volgen.
iv.
Leden die contributie vooruitbetaald hadden, is inmiddels afgewikkeld.
v.
Eigen vermogen van € 28.597. Het bestuur wil graag de financiering (NBB + zaalhuur)
voor 1 seizoen kunnen bekostigen.
C) Begroting 2021-2022:
i.
Contributie is vastgesteld op € 21.000.
ii.
Kledingbijdrage is gebudgetteerd op € 20.
iii.
Oud papier is een belangrijke post in de begroting, omdat dit de contributie laag
houdt. Hiervoor is het van belang dat leden hieraan bijdragen.
iv.
Zaalhuur voor aankomend seizoen vastgesteld op € 18.500.
v.
Voor opleiding en cursussen is ook dit seizoen een reservering getroffen.
vi.
NBB kosten zijn vastgesteld op € 4.100.
vii.
Bestuurskosten zijn begroot in lijn met voorgaande seizoenen.
viii.
Vraag: bondskosten zijn ingeschat zoals vorig jaar terwijl we nog niet weten waar de
hoge kosten van dit jaar vandaan komen. Antwoord Margaret: dit is geanalyseerd op
het huidige ledenbestand.
D) Contributievoorstel:
i.
Het bestuur stelt voor om de basiscontributie met € 10 te verlagen, gezien de reserves
voldoende zijn en de teams efficiënter zijn ingedeeld.
ii.
Vraag: betalen de dames ook voor 2x trainen. Antwoord Ron Hovenier: ja, Vlijmscherp
en onze vereniging houden de kosten in de gaten, op dit moment vindt het plaats met
gesloten beurs. Dit wordt periodiek geëvalueerd.
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iii.

Tegenvoorstel George Kempff: contributie gelijk te houden aan seizoen 2020-2021 in
verband met de afhankelijk van oud papier en risico van het ontbreken van
vrijwilligers. Antwoord Ron Hovenier: oud papier zie ik absoluut niet als risico gezien
de inkomsten van de afgelopen 15 jaar. De begroting is voorzichtig ingeschat. Groter
risico zit hem in de verhoging van zaalhuur, echter met de buffer die we hebben,
moeten we dat kunnen incasseren. George Kempff: geld zou ook gebruikt kunnen
worden met het verder werven van leden. Miriam Jongeling: de contributie is niet
hoog in vergelijking met overige verenigingen en niet verhogen is al mooi. George
Kempff: probleem met vrijwilligers onder trainingen, is het werken met
trainersvergoedingen een optie? Antwoord Ron Hovenier: uitgangspunt van het
bestuur is dat we een vereniging zijn zonder winstoogmerk. Mijn persoonlijke mening
is om weg te blijven van trainersvergoedingen, aangezien deze bedragen snel kunnen
oplopen, ook bij kleine bedragen. Als je er aan begint, kom je er niet meer van af en
moet er duidelijk gedefinieerd worden voor wie dit wel/niet van toepassing is. Wim
Aussems: begrijp dat het moeilijk is om te definiëren voor wie een vergoeding te
rechtvaardigen is. Antwoord Ron Hovenier: eens dat het een trend is.
Stemming voor het gelijk houden van de contributie: 6 stemmen voor, 2 stemmen
tegen, 8 neutraal. Besluit: contributie blijft gelijk. Het bestuur gaat kijken wat er voor
vrijwilligers gedaan kan worden en/of ledenwerving.

5. VERSLAG & BENOEMING KASCOMMISSIE
A) De Kascommissie doet verslag van hun bevindingen. Zie Bijlage II Verslag Kascommissie ter
informatie.
B) Voorstel vanuit Kascommissie aan de ALV 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 Esmee van der Steen af.
George Kempff stelt zich beschikbaar om ook het komende jaar deel uit te maken van de
Kascommissie, Wim Aussems stelt zich beschikbaar als tweede persoon. De ALV stelt George
Kempff en Wim Aussems aan als Kascommissie voor het seizoen 2021-2022.

6. VERSLAG DIVERSE COMMISSIES
A) Ledenadministratie:
i. Ledenverloop over seizoen 2020-2021 valt mee onder spelende leden, op dit
moment 73 competitie spelende leden (dit is exclusief recreanten). Redelijke aanwas
vanuit de jeugd (circa 10 leden zijn aan het proeftrainen, geschatte conversie is 80%).
ii. Het G-team is opgeheven, er waren slechts drie leden over, waarvan twee leden
helemaal gestopt zijn en één lid zich heeft aangemeld bij Vlijmscherp.
iii. Drie incasso’s uitgevoerd, welke allemaal betaald zijn.
iv. Dit seizoen worden de incasso’s op de 26e van de maand uitgevoerd. Ook dit jaar is
er de mogelijkheid om in één keer vooruit te betalen. Leden kunnen dit doorgeven
aan Frans Basters.
v. Frans brengt de Basketball app onder aandacht, hierin kun je als spelend lid je foto
aanpassen. Handleiding komt beschikbaar in de volgende Time-out.
B) Technische zaken:
i.
Afgelopen seizoen zijn een aantal teams komen te vervallen, het hele MSE2 team
besloot te stoppen, een groot deel van MSE1 ook en een aantal dames. De dames
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C)

D)

E)

F)

hebben we kunnen oplossen door dit team samen te voegen met het team van
Vlijmscherp SVH. Hierbij wordt onder de naam van BC Vlijmscherp SVH gespeeld,
echter worden de wedstrijden verdeeld over beide verenigingen. Voor de heren zijn
geen teams ingeschreven. Voor de jeugd liep het beter. Nicky Hovenier en Krista van
den Assem hebben afgelopen seizoen ondersteund bij technische zaken.
ii.
Voor komend seizoen;
i. De samenwerking met Vlijmscherp SVH bij de dames wordt uitgebreid met het
meisjesteam VU16.
ii. Alle teams zijn goed gevuld met spelers. Grootste probleem op dit moment is
het aantal beschikbare vrijwilligers voor het trainen / coachen van teams.
iii. Vanaf dit seizoen is een extra heren recreanten team opgezet dat bestaat uit
oud MSE1 spelers.
iii.
Vragen:
Kunnen er trainers vanuit de samenwerking met Vlijmscherp gehaald worden?
Antwoord Ron: bij Vlijmscherp kampen ze met dezelfde uitdagingen, echter wordt het
dames
team
getraind
door
iemand
vanuit
Vlijmscherp.
Als er spelers vanuit MU18 meedoen, is dit dan voldoende om een MSE team op te
zetten. Antwoord Ron Hovenier: nee op dit moment is de basis te dun.
Wedstrijdzaken:
i.
Het verkrijgen van de voorkeursletters viel dit jaar enorm mee, waardoor we weinig
wedstrijden opnieuw hoeven plannen. De grotere uitdaging is het plannen van
zaaldiensten in verband met het ontbreken van wedstrijdspeleden senioren.
ii.
Abrupt einde van het seizoen in verband met corona. Vanaf oktober geen wedstrijden
en zaaldiensten meer.
iii.
Om de zaaldiensten dit seizoen rond te krijgen, wordt opnieuw een beroep gedaan op
vrijwilligers.
SKP:
i.
Weinig updates afgelopen seizoen.
ii.
Spelregeltoets wordt door de NBB verplicht gesteld.
iii.
Een aantal mensen zal door Ron Hovenier opgeleid worden tot
verenigingsscheidsrechter.
Sponsorzaken:
i.
Weinig updates. Extra binnenkomsten binnengehaald met verschillende activiteiten
en acties (bijv. Rabo ClubSupport).
Communicatie:
i.
Afgelopen jaar veel gecommuniceerd via de Time-out. Renée Hovenier benadrukt dat
dit het belangrijkste communicatiemiddel is, deze wordt wekelijks verzonden.
Afgelopen seizoen 43 nieuwsbrieven verzonden. Dit wordt ook aankomend seizoen
voortgezet.
ii.
Facebook en Instagram worden gebruikt voor aankondigingen. Voor informatie wordt
verwezen naar de Time-out, de website en de app.

7. VACATURES
Volgens rooster van aftreden treden drie bestuursleden af, twee herkiesbaar, één niet herkiesbaar.
Ron heeft wederom aangegeven na 2022 niet meer beschikbaar te zullen zijn voor bestuursfuncties:
A) Renée Hovenier (wedstrijdzaken) en Margaret Tromp (penningmeester) worden beiden door
de ALV herkozen.
B) Mark den Dekker (secretaris) treed af en stelt zich niet herkiesbaar.
C) Nicky Hovenier en Krista van den Assem (technische zaken) hebben zich samen beschikbaar
gesteld, akkoord bevonden door ALV.
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D) Vacature van secretaris blijft open. Ron Hovenier spreekt ook andere openstaande vacatures
door.

8. RONDVRAAG
A) Geen vragen.

9. SLUITING
A) Ron Hovenier bedankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de ALV.

BC Langstraat Shooters | September 2021

Pagina 5 van 7

Algemene Ledenvergadering
BIJLAGE I: Presentielijst ALV

BC Langstraat Shooters | September 2021

Pagina 6 van 7

Algemene Ledenvergadering
BIJLAGE II: Verslag Kascommissie
Toelichting
Op maandag 31 augustus j.l. heeft de kascommissie, Esmee van der Steen en Toine Klerks, inzage
gehad in de financiële 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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