
 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DD. 11-04-2017 

Dia 3.  Afmeldingen: Theo Sloot, Ellie Thuis, Yvonne Beunk, Thijs Sloot. 
            Aanwezig: 24 leden incl bestuur. 
Dia 4.  Er zijn geen opmerkingen betreffende de notulen. De notulen van de ALV worden                 
             goedgekeurd. 
Dia 5.  We hebben 2 nieuwe leden in het bestuur. Mark en Siebe. 
             Er is een vrijwilligersactie geweest. 
Dia 7.  Toename jeugdleden mn peanuts. 
Dia 8.  Teamoverzicht: 
             D1          kampioenschap nog mogelijk 
             H1         1e divisie, 8e geworden, wisselvallig gespeeld 
             H2         2e divisie, 10e geworden, moeilijk seizoen met trainerswissel, degradatie nog mogelijk 
             D2         1e klasse, 9e geworden 
             MU22   1e klasse, 7e geworden, jong team 
             VU18     spelen kampioenspoule, evt volgend seizoen VU20 eredivisie 
             VU18-2 2e klasse, kampioen 
             MU20   2e klasse 
             MU18   2e klasse 
             VU16     2e klasse, laatste geworden, moeilijke start gehad, nu aanloop naar 13 speelsters 
             MU16-1 1e klasse, 6e geworden, klein team 
             MU16-2 2e klasse, 4e geworden, klein team 
             MU14    2e klasse, 4e geworden, moeilijke start, in het begin geen trainer 
             VU12     groot team, veel aanwas, gaan naar afdelingskampioenschappen 
             MU12-1 3e geworden 
             MU12-2 5e geworden 
             Mini’s en peanuts veel aanwas, trainen in Heister 
             Overige zaken: 
             BT2 gaat veranderen, diploma blijft bestaan 
             BBA: Batouwe Basketball Academy 
             Teammanagement: betere communicatie naar leden en trainers. 
             Vraag Kees K hebben we genoeg gediplomeerde trainers? 
             Antw: We hadden geen gediplomeerde trainers voor VU16 en H2. 
             Een aantal jeugdtrainers heeft de cursus gedaan.   
             Opm Kor: De grote groei bij de jeugd moet goed opgevangen worden. Goede begeleiding is              
             nodig. De jeugd is de toekomst! 
Dia 10. Bij het Topteam hebben 3 kinderen gespeeld, sinds kort zijn er 6 spelers. Dit team gaat nog  
              minimaal 1 jaar door. 
Dia 11. Toelichting door Harry Bremer.  
              De NBB gaat het spelregelbewijs in de toekomst verplicht stellen. Batouwe evt volgend  
              seizoen al. 
              De leden die geslaagd zijn voor BS2 worden in het zonnetje gezet. 



             BS2 opleiding is intensief met workshops en begeleiden van deelnemers tijdens wedstrijden. 
             Scheidsrechterscommissie wil graag uitbreiding van leden. 
Dia 12. Kascontrole wordt toegelicht door Mark. De jaarrekening loopt nu per kalenderjaar, we gaan  
              over naar jaarrekening per seizoen. Bondscontributie D1 en H1 moet verrekend worden  met  
              de Stichting. 
              Decharge is verleend. 
Dia 13. Resultaat: 
              Vraag Arjan: Waar is de € 1000, - sponsoring vd ING (met doel voor jeugd te gebruiken) aan  
              besteed? 
              Antw: Kosten VU18, trainingsmaterialen, reversibles voor MU22. 
              Er is nog geen afsluitbare kast voor trainingsmateriaal. 
              Voorstel Don: GCA laten vervallen en € 15 contributieverhoging doorvoeren. 
              Vraag Joan: Valt VU20 volgend seizoen onder de Stichting als ze eredivisie gaan spelen? 
              Antw: Nog niet zeker. De extra kosten zijn niet zo hoog als bij D1. 
              Vraag Carlo: Waarom is het bedrag sponsoring zo laag? 
              Antw: Sponsoring is centraal geregeld bij de Stichting. 
Dia 16. Toestemming om bedrag GCA te incasseren is verleend. Volgende ALV opnieuw bekijken. 
              Kascontrolecommissie: Yvon blijft? 
                                                         Yvo Duifhuizen 
                                                         Wil Beerens 
Dia 17. Alex en jeroen gaan ondersteunen bij de implementatie van Sportlink. 
Dia 18.  Vertrouwenscontactpersoon: René D geeft toelichting. Deze persoon gaat vooral   
              doorverwijzen bij problemen naar NOC-NSF of NBB tuchtrecht. Handhaving vd gedragsregels     
              en in gesprek gaan met mensen kan preventief werken. 
              De vertrouwenspersoon wordt door de ALV aangesteld voor 4 jaar. 
              René Duifhuizen wordt aangesteld. 
Dia 21. Vacaturebank: opgezet vanuit cursus van SWL, meer vrijwilligers in korte tijd. 
Dia 29. H1 1e keer op 1e divisie niveau. Doelstelling gehaald nl in 1e divisie gebleven, men wil over 2 of  
             3 jaar promoveren naar promotiedivisie. 
             Trainer C Stomp blijft. Selectietrainingen starten volgende week voor spelers uit de regio en  
              eigen talenten. 
              Sponsoren: Fairlight en Dreamfields. 
Dia 30. Bestuursleden worden allen aangenomen. De functie van voorzitter blijft een vacature. 
Dia 31. Alex: Welke taken krijgen de 2 nieuwe bestuursleden? 
              Antw: Activiteitencommissie, feestcommissie en beleid. 
              Harry: In de ledenlijst staan veel verkeerde telefoonnummers en email adressen. 
              Antw: We gaan dit regelen via de teammanagers. 
              René: Bedankt beide besturen en veel succes komend jaar! 
 
 
 


