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1.  Michel  Kathmann  opent  de  vergadering  en  constateert  dat  er  28  leden  incl bestuur
aanwezig  zijn.
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1. Afmeldingen:  René  van  der  Wielen,  Harry  Bremer,  Carolien  Bremer,  Sylvia  
Wilhelm.

2. Decharge  verlening  door  kascontrole-‐commissie.
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De  notulen  worden  goedgekeurd.
Dia  merkt  op  dat  er  in  de  notulen  opmerkingen  staan  die  al  achterhaald  zijn als  het  
nieuwe  seizoen  begint.  
Verplaatsen  van  de  ALV  naar  later  in  het  jaar  kan  niet  omdat  het  financieel  overzicht  
niet  later  gepresenteerd  mag  worden.
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.  Het Princess  tenue  blijft  het  verenigingstenue.  Princess  heeft  geen  
leveringsproblemen  meer.  Alle  leden  zijn  verplicht  dit  tenue  aan  te  schaffen  en    
tijdens  wedstrijden  te  dragen.
.  Er  zijn  Spaldingballen  te  bestellen  bij  de  vereniging  tegen  inkoopsprijs.  Bestellen  kan  
via  een  bestellijst  aan  het  begin  van  het  nieuwe  seizoen.
.  De  jubileumcommissie  wordt  bedankt  voor  de  organisatie.  
.  Voor  alle   jeugdteams  wordt  een  teammanager  gezocht  die  de  algemene  zaken  rond  
dat  team  organiseert  en  als  contactpersoon  fungeert  tussen
team  en  bestuur.
.  Er  zijn  dit  seizoen  2  incidenten  geweest  in  de  Heister  en  de  sporthal  in  Aalten.  De  
betreffende  teams  zijn  hierop  aangesproken  en  de  problemen  
zijn  op  een  goede  manier  opgelost.
.  De  verenigingsbox is  een  hulpmiddel  voor  verenigingen.  De  inhoud  van  deze  box  
geeft  bestuurders,  trainers  en  coaches  handvatten  om  te  werken  
aan  een  sterke  en  veilige  vereniging  waar  met  plezier  wordt  gebasketbald.  We  
zoeken  een  vrijwilliger  die  een  aantal  zaken  uit  de  box  gaat  
oppakken.
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.  Er  zijn  dit  seizoen  3  kampioenen:  V1,  V2  en  MU16.
V1  is  kampioen  van  Nederland  geworden.
V2  is  1e geworden  in  de  2e klasse.
VU20  is  5e geworden  in  de  1e klasse,  dit  was  een  team  met  veel  niveauverschil.
VU16  is  7e geworden  in  de  2e divisie.
VU14  is  3e geworden  in  de  1e klasse.  Zij  gaan  nog  meedoen  aan  de  
afdelingskampioenschappen  en  bij  winst  aan  het  nationale  kampioenschap.
M1  is  4e geworden  in  de  2e divisie.
M2  is  8e geworden  in  de  3e klasse.
MU18-‐1  is  7e geworden  in  de  1e klasse.
MU18-‐2  is  5e geworden  in  de  2e klasse.  Beide  MU18  teams  hebben  geen  vaste  
trainer  gehad  dit  seizoen.
MU16  is  1e geworden  in  de  2e klasse.
MU14  is  3e geworden  in  de  2e klasse.
MixU12  is  2e geworden.
Mini’s:  gestart  met  7  kinderen,  aan  het  eind  van  het  seizoen  waren  er  35.  De  5  
trainers  hebben  een  unieke  prestatie  geleverd.
.  Steven  Teunissen  is  toegetreden  tot  de  TC.
.  Er  gaan  2  gediplomeerde  trainers  weg,  maar  er  komen  waarschijnlijk  enkele  nieuwe  
gediplomeerde  trainers  naar  Batouwe.
.  Vanaf  volgend  seizoen  moeten  bijna  alle  teams  een  gediplomeerde  trainer/coach  
hebben.  De  NBB  heeft  deze  regels  aangescherpt.  
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.  Er  start  een  BT2  cursus  in  Bemmel in  september.

.  Volgend  seizoen  hebben  we  meer  teams,  dus  meer  trainers  nodig.  Er  worden  
trainers  van  buiten  en  vanuit  de  jeugd  gehaald.  Het  is  de  bedoeling  
dat  jonge  trainers  begeleid  gaan  worden  door  een  ervaren  trainer.
.  Volgend  seizoen  wordt  er  1  x  per  maand  een  fundamental training  gegeven  voor  alle  
jeugdleden.
.  Beleid  M1:  handhaven  in  de  2e divisie  en  wanneer  mogelijk  promoveren  naar  de  1e

divisie  met  spelers  van  buitenaf  en  jeugdspelers  van  Batouwe.

Robert:  Hoeveel  mini  teams  zijn  er  volgend  seizoen?
Antw:  Er  stromen  mini’s  door  naar  2  U12  teams  en  er  worden  2  miniteams  
ingeschreven  voor  de  toernooicompetitie.
Ellie:  Hoe  is  het  financiële  plaatje  voor  M1?
Antw:  Wanneer  er  kans  op  promotie  bestaat  moet  er  een  plan  van  aanpak  gemaakt  
worden  ivmde  extra  kosten  van  spelen  op  een  hoger  niveau.
Ouders  MU18:  De  jongens  uit  deze  teams  zijn  gedemotiveerd  omdat  ze  geen  vaste  
trainer  hadden.  Ze  zijn  stil  blijven  staan  in  hun  basketbalontwikkeling.  Er  wordt  
dringend  verzocht  om  voor  deze  teams  een  (goede)  trainer  te  vinden  voor  volgend  
seizoen.
Antw:  De  bedoeling  is  een  trainer  vanuit  M1  te  enthousiasmeren  voor  deze  teams.
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.  De  kascontrole  commissie  heeft  decharge  verleend.

.  Benchmark:  Per  team/per  speler  zijn  de  kosten  berekend van  1  seizoen  basketbal.
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Resultaat:  negatief saldo  € 3288,-‐.  
Oorzaken:  spelen  in  2e divisie,  grotere  zaal  voor  competitie,  meer  trainingsuren,  
hogere  scheidsrechterskosten (2  scheidsrechters  ingehuurd)  en  hogere  bondskosten.

Dia:  Wat  is  subsidie  huurcompensatie  en  waarom  is  deze  lager  dan  begroot?
Antw:  Dit  is  een  gemeentelijke  subsidie.  Er  komt  nog  compensatie  achteraf  als  
duidelijk  is  hoeveel  uren  we  precies  gehuurd  hebben.
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In  de  begroting  is  dezelfde  lijn  aangehouden  als  het  afgelopen  jaar.
Er  komen  meer  teams  maar  de  zaal  zal  efficiënter  benut  worden.
De  kosten  van  scheidsrechters-‐ en  trainerscursussen  gaan  omhoog  ivm
aangescherpte  regelgeving vanuit  de  NBB.
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.  Het  negatieve  resultaat  van  2013  en  2014  is  uit  het  eigen  vermogen  gehaald.
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De  toeslag  voor  jeugd  2e divisie  is  hoger  dan  senioren  2e divisie  omdat  deze  teams  3  x  
per  week  trainen.
Mark  Kruis:  Het  is  een  wankel  evenwicht  bij  verhoging  van  € 20.
Antw:  Er  is  hiervoor  gekozen  omdat  nog  niet  duidelijk  is  wat  er  met  de  gemeentelijke  
subsidie  gebeuren  gaat.  Wanneer  nodig  wordt  de  contributie  volgend  jaar  weer  
verhoogd.
Robert  Boone:  Kunnen  de  kosten  naar  beneden  gebracht  worden?
Antw:  Een  grote  uitgave  post  is  de  zaalhuur,  deze  is  niet  te  beïnvloeden.  Boetes  
kunnen  evtnaar  beneden.
Hoe  ligt  de  contributie  van  Batouwe  tov andere  verenigingen?
Antw:  Contributie  ligt  laag  tov andere  basketball verenigingen.
Trainingen  stoppen  vroeg  bij  Batouwe.
Antw:  Heister  is  dicht  in  mei  ivm examens.  De  Bongerd  is  in  eerdere  jaren  wel  
gehuurd  in  mei,  maar  de  opkomst  was  dan  erg  laag.  Bovendien  moeten  Kidangen  de  
Badmintonvereniging  ook  in  mei  naar  de  Bongerd.  Er  is  dus  niet  veel  zaaltijd te  huren.
Start  seizoen:  half  augustus  in  de  Bongerd  en  begin  september  in  de  Heister  (is  niet  
eerder  te  huren)
Vergoeding  Talentenfonds  is  niet  opgenomen.
Antw:  Dit  hebben  we  nog  niet  ontvangen.
Joan  Bouwmeister:  Kan  de  contributie  in  3  termijnen  worden  afgeschreven?
Antw:  Nee  dat  kan  niet,  heeft  te  maken  met  de  afdrachten  aan  de  bond/cashflow.  
Families  kunnen  evteen  regeling  aanvragen  om  in  meerdere  termijnen  te  betalen.
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Ouders  U18:  Contributieverhoging  is  geen  probleem  als  er  maar  een  goede  trainer  
voor  het  team  staat.
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1. Toestemming  verleend  met  algemene  stemmen.
2. Toestemming  verleend  met  algemene  stemmen.
3. René Duifhuizen  en  Mark  Kruis.
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.  Selectie  van  10  speelsters.
Resultaten:  Supercup  gewonnen

Final Four verloren
Bekerfinale  verloren
Landskampioenschap  gewonnen  !!

.  De  betrokkenheid  bij  Dame  1  is  groot,  wat  oa gebleken  is  uit  het  feit  dat  met  de  
actie  Vrienden  van  Batouwe  in  2  weken  tijd  € 6000  is  binnengebracht.  Er  zij  enkele  
nieuwe  sponsoren  gevonden.  Dit  heeft  er  mede  voor  gezorgd  dat  eredivisiebasketball
in  Bemmel is  blijven  bestaan.
.  We  hebben  Lekdetec als  zeer  trouwe  hoofdsponsor.
ATMR  is  een  nieuwe  sponsor.  Nieuw  principe:  klanten  aanbrengen  bij  ATMR  levert  
geld  op  voor  de  vereniging.
Begroting:  € 40000  tot  € 60000
.  Er  is  een  nieuwe/extra  PR-‐man,  Theo  Bouwman.
.  Er  wordt  weer  ingeschreven  in  de  eredivisie  voor  komend  seizoen.
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Helma  wordt  aangenomen  als  penningmeester.
Michel  blijft  in  functie  tot  er  een  nieuwe  voorzitter gevonden  is.
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René  Duifhuizen:  Lingewaard  Sport  is  een  stichting  die  alle  sportverenigingen  uit
Lingewaard  representeert.  In  samenwerking  met  de  Gemeente  wordt  er  een  
beleidsnota/sportvisie  opgesteld.  Hierin  is  ook  het  accommodatie  beleid  voor  binnen-‐
en  buitensport  opgenomen.  Er  is  vanaf  2017  4  miljoen  euro  beschikbaar  voor  sport.
René  bedankt  beide  besturen  voor  hun  inzet.
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