
 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DD 12 APRIL 2016 

Dia 3.  Afmeldingen: Wim Biesters, Steven teunissen, Arjan Vennema, Cas Berkelmans, Philip                 
            Bouwmeister. 
            Ingekomen stukken: . Decharge verlening kas controle commissie 
                                                  . Verslag scheidsrechterscommissie 

Dia 4.  Er zijn geen opmerkingen betreffende de notulen. De notulen van de BALV en ALV worden                 
             goedgekeurd. 
 
Dia 6.  Ballenactie: Via de vereniging kunnen leden ballen met korting kopen. 
             Veiliger sportklimaat:. Actie vanuit NOC-NSF. 
                                                    . Doel spelregelbewijs: conflicten voorkomen; meer begrip door betere                                                 
                                                      kennis van het (basketbal) spel. 
 
Dia 7.  Ledenaantal is licht toegenomen. We zijn de 4e grootste vereniging van Rayon Oost. 
 
Dia 8.  Jaaroverzicht teams: D1 heeft de beker gewonnen en is in de race voor het kampioenschap.       
            H1 kampioen in de 2e divisie als ze nog 1 wedstrijd winnen. VU16 kampioen in de 1e klasse.    
            MU14  kampioen in de 2e klasse. Mini-1 kampioen. VU20 is 2e geworden. VU18 2e in de 2e  
            divisie (hoogste poule). De overige teams zijn in de middenmoot geëindigd.  
            Overige zaken: . BT2 cursus loopt nog. 
                                        . Zomerprogramma: Summerschool voor jeugd, 1 x per week 2 uur training. 
                                                                            Pick up games voor senioren en oudere jeugd. 
                                        . Clinics voor trainers succesvol. 
 
Dia 9.  Volgend seizoen: . teammanagers voor alle teams. 
                                            . BT2 voor alle trainers, begeleiding vanuit BT3/4 trainers. 
                                            . Competitie: Combi van leeftijdsklasse. 
                                              Nieuwe competitie indeling halverwege het seizoen. 
            Opm. Mark: H1 had dit seizoen een slechte opkomst bij trainingen/wedstrijden. Geen goede  
            voorbeeldfunctie. Hoe gaat dit als ze promoveren? 
            Antw: Er komen nieuwe spelers van buitenaf en uit de jeugd. Het team zal geattendeerd  
            worden op hun voorbeeldfunctie. 
 
Dia 10. Scheidsrechterscommissie, zie verslag. 
              Dit jaar heeft de commissie wedstrijden bezocht en de scheidsrechters beoordeeld en advies  
              gegeven. Volgend seizoen wordt geprobeerd bij elke wedstrijd een ervaren scheidsrechter te  
              combineren met een onervaren scheidsrechter. 
              BS2 is uitgebreider dan de F cursus van voorheen. 
              Opm. Kees: Bij een mix van ervaren en niet-ervaren scheidsrechters kan er ook    



            advies/feedback gegeven worden tijdens de rust, time-out etc. 
            Antoine: Worden leden begeleid bij het halen van het spelregelbewijs? Dit is best ingewikkeld. 
            Antw: Ondersteuning kan gegeven worden in de vorm van een oefenavond met begeleiding. 
 
Dia 11. Overeenkomst met scheidsrechters betreft 6 scheidsrechters die namens Batouwe buiten      
             Bemmel fluiten. 
 
Dia 12. Resultaat 2015 is positief terwijl negatief begroot was.  
             . zuinig gedaan 
             . uitkering door opheffing Rayon Oost 
             . subsidies jubileum jaar 
             . contributie verhoging start seizoen 2016-2017 
             . meegevallen bondskosten 
             . kosten trainerscursus laag doordat eigen trainers veel gedaan hebben. 
             Kees K.: Boetes zijn hoog. Antw: mn voor geen licentie scheidsrechters en coaches. 
             Yvon B.: Bedrag sponsoring is €3300,-. Coop heeft € 8000 ingebracht. Hoe zit dit?  
             Antw: Sponsoring Coop loopt over 3 jaar. 
              H1 sponsoring Fairlight: tot 2016 alleen kleding, afrekening moet nog komen. 
              ATMR: nog niets ontvangen door vereniging. Sponsoring loopt via Stichting ,die een  
              voorschot ontvangen heeft. Afrekening volgt waarna een verdeling Stichting/Vereniging   
              wordt gemaakt. 
              Alle sponsoring loopt via de Stichting, maar kan voor een ander team gebruikt worden. Dit  
              wordt dan vastgelegd in een contract. 
 
Dia 13. Kosten zaalhuur hoger, dit wordt grotendeels gecompenseerd door Gemeente. (opgenomen  
              in Sportnota) 
              Yvon B.: Sponsoring Coop? Antw: Na dit seizoen is het sponsorgeld Coop verbruikt. 
 
Dia 15. GCA toestemming verleend. 
              Kascontrole commissie: René aftredend, Mark K blijft. Aanmelding voor volgend jaar: Yvon     
              Beumer. 
 
Dia 16. D1 kampioen seizoen 2015-2016. Gemiddeld 250-300 toeschouwers in Schaapskooi tijdens    
              Play-Off. 
              Start nieuwe seizoen: nieuwe sponsoren en shirtsponsoren voor meerdere jaren. 
                                                      Wisseling technische staf. 
                                                      3 nieuwe speelsters 
                                                      Speelsters wonen in huis in Haalderen 
                                                      Moeizame start maar gaandeweg beter. 
              Vriendenloterij: levert veel geld op  +- € 10.000,- per jaar.  
              Uitbreiding bestuur noodzakelijk. Herm T heeft toegezegd toe te treden. 
 
Dia 18. Katja Opgenoort voert het woord. 
             Topteam is voor kinderen die niet in reguliere sportteams kunnen deelnemen. Zij gaan geen  
             competitie of wedstrijden spelen, alleen 1 uur per week trainen. 
             Deze week wordt alle communicatie gestart, mn via social media. 
             Er zijn 2 clinics gepland bij scholen, Vlinderboom in Bemmel en Windroos in Nijmegen. 
             René D. : Voor deze teams is subsidie beschikbaar. Dit is opgenomen in de Sportnota. 
 
Dia 22. H1 gaat bij promotie naar de 1e divisie onder de Stichting vallen. Doelstelling: langere tijd in 1e  
             divisie blijven en doorstromen naar promotiedivisie. Jeugd is nog niet op niveau, daarom  
             worden spelers van buiten gehaald. 



             Ellie: Dragons bestaat al, geeft dit geen problemen? Antw: Samenwerking, geen concurrentie.  
             Mark: Ambitie goed, inzet spelers moet beter. 
             Barry: Veel verloop in spelers van buiten, en er zijn spelers gehaald die vooraf aangegeven  
             hebben niet altijd te kunnen trainen. 
 
Dia 24. Evaluatie Schaapskooi – Hockey – Batouwe is geweest. 
             Evaluatie Batouwe – Schaapskooi eind van het seizoen.  
             Aan de aanwezige leden wordt gevraagd hun mening te geven door post-its te plakken bij 2  
             stellingen, wat gaat goed en wat kan beter. Dit wordt meegenomen bij de evaluatie. 
             Vloer: . Blauwe tegels worden vervangen.  
                         . Gladheid vloer verminderd door betere klimaatbeheersing.  
                         . Er komt nieuwe belijning. 
                         . 2 rode baskets worden vervangen. 
 
Dia 26. Jeroen en Dian worden benoemd voor 2 jaar. 
              Vacature: voorzitter. 
 
Dia 27. Jolanda: Blijft de regiotraining in Bemmel? 
              Antw: Waarschijnlijk wel, dit wordt door de Bond bepaald.  
              Ellie: VU18 ouders zijn gevraagd extra geld voor dit team binnen te halen. Mogen we loten  
              verkopen bij Play-Off D1 en een actie organiseren op koningsdag? 
              Antw: Loten verkopen mag. Voor koningsdag moet een vergunning aangevraagd worden bij  
              de Gemeente. 
              René D bedankt beide besturen voor hun inzet. 
                         
                
                  
              
              
 
 


