NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DD 29-09-2018
Ad 3. Afmeldingen: Jeroen Duifhuizen, Mark Berkelmans, Ellie Thuis, Joan Bouwmeister.
Ingekomen stukken: Decharge kascontrole commissie
Aanmelding Zoë Duifhuizen
Aanwezig: 12 leden.
Ad 4. Geen opmerkingen. Geen ALV over vorig kalenderjaar. Nu per seizoen, half jaar overgeslagen.
Ad 7. AVG nog mee bezig. Toestemming wordt gevraagd via inschrijfformulier.
Ad 8. René D. merkt op dat het misschien relevanter is om leden uit Lingewaard op te nemen in het
overzicht ipv leden uit Bemmel.
Ad 9. U12 heeft nog steeds geen vaste trainer.
Uitbreiding TC heeft prioriteit. Kennis technisch management bv Chris Stomp, Thijs Sloot, is van
belang voor goed technisch beleid voor de hele vereniging van peanuts tot senioren.
Ad 10. Alleen jongens in het Topteam. Leeftijd van 6 tot 24 jaar.
Ad Stichting. D1 speelt eredivisie, er wordt gezocht naar speelsters die binding hebben met de
vereniging en langer blijven. H1 is gepromoveerd. De technische staf is hetzelfde gebleven, wel veel
nieuwe spelers. H2 wordt erbij betrokken om door te stromen. Opgenomen in contracten dat H1spelers zich inzetten voor de vereniging, bv training gaan geven. Financiële gevolgen door promotie.
Sponsorcommissie is druk met het vinden van nieuwe sponsoren en partnerships. Er is een aanvraag
gedaan bij Decathlon voor € 1000 met tegenprestatie bv 3x3 toernooi. Dit levert ook wat op voor de
vereniging.
Nieuwe bestuursleden Pieter Peren, penningmeester en Sander Hendriks, commerciële gedeelte.
Oppakken beter contact vereniging, enkele keren per jaar een overleg plannen.
Laurens: gevoel dat alle hoog-spelende teams voorrang krijgen tov H4. Zij begrijpen dat maar er staat
niets tegenover. Nu alleen inleveren.
Antw: Team mag met compensatie voorstel komen, bv elders zaal inhuren als er wedstrijden
gespeeld moeten worden op trainingsdagen. Geldt ook voor D2.
Kostenplaatje stichting? Uitleg Helma, stichting en vereniging zijn financieel gescheiden. Bestuur
houdt goed in de gaten wat bij vereniging hoort. Stichting betaald alle zaalhuur die gemaakt wordt
door H1 en D1.
Jeugd tot U14 gratis toegang bij wedstrijden D1 en H1.
Ad 11. Inning contributie via Sportlink. Werkt beter dan voorheen
Financiële verslaglegging per seizoen geeft beter inzicht inkosten/baten per team

Ad 12. Huur hoog, subsidie vanuit gemeente. Netto 46 per uur. Meer uren, niet duurder dan
voorheen in andere hallen. Vervolg huursubsidie wordt nu besproken met de Gemeente. Afspraken
voor driehoek Schaapskooi-Gemeente en Batouwe-Gemeente moeten hieruit volgen. Er wordt
gesproken met de Schaapskooi over toegezegde voorzieningen, kleedkamers, toilet, baskets etc.
Bondskosten hoger door U20. Er is al sponsoring binnen en er wordt nog verder gezocht naar extra
inkomsten.
Trainerskosten hoger. Andere beloning trainers met ingang van seizoen 2018-2019. Beloning is een
vast bedrag, afhankelijk van licentie. Onkostenvergoedingen kunnen daar bovenop komen.
Subsidie leden is subsidie vanuit de Gemeente voor kinderen uit Lingewaard.
Acties: idee Harry bloembollenactie weer organiseren door Hrec2.
Begroting nu negatief € 5000.
Ad 13. Voorstel voor dit seizoen, evt volgend seizoen herzien. Siebe: overweging geen GCA maar
contributieverhoging. Dit is een mogelijkheid, maar nu zijn de extra kosten van € 15 terug te
verdienen door de loten te verkopen. Het is wel een goede actie, kosten per lot € 3 waarvan € 2,40
voor de vereniging is.
Ad 15. GCA akkoord voor seizoen 18-19.
Contributie verhoging: toestemming gegeven (team H4tegen)
Kascontrole commissie: Wil Beerens en Siebe Meijer
Ad 16. Harry ligt zijn punten toe.
Oplossing voor het niet komen opdagen is lastig.
Ad 18. Website wordt vernieuwd, kosten worden gedeeld tussen Stichting en vereniging. Meerdere
beheerders, betere communicatie, meer berichten van alle teams. Teampagina maken. Ook op
facebook.
Ad 21. Rene D.: Lijst met vrijwilligers weer oppakken. Mensen persoonlijk benaderen.
Helma roept Laurens/Siebe/Rene om hierbij te helpen.
Ad 22. Jeroen G. gekozen
Jeroen D. gekozen
Ad 23. Harry: kan iemand zijn eigen gegevens wijzigen in Sportlink?
Antw. Dit moet via het secretariaat.
Robert: Kunnen we kosten van U20 deels bij de stichting verhalen, als dit zo zwaar weegt op de
begroting.
Antw: Dit seizoen in ieder geval niet.
Laurens: Materialenkast kan deze op slot?
Hier moet opnieuw naar gekeken worden.

