NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING BATOUWE 11-09-2019

Ad 3. Afmeldingen: Carolien Bremer
Ingekomen stukken: Herbert Bosch
Ad 4. Geen opmerkingen.
Ad 6. Vacatures: secretaris en algemeen/activiteiten commissie
Ad 8. Stabiel ledental.
Ad 9. Geen trainingsbijeenkomsten. Gebrek belangstelling en organisatorisch probleem.
2019-2020: Tekort aan trainers: jonge trainers van vorig seizoen 90% gestopt. U8-U14
daardoor tekort aan trainers. Late afmeldingen van trainers die toegezegd hadden.
Jonge nieuwe trainers kunnen begeleid worden.
MU22 laat besloten hoog te gaan spelen op verzoek traineren spelers, op het laatste moment
terugtrekken van trainer. Hele netwerk gebruikt, ook vanuit Stichting.
Pieter: bij hockey zijn ouders verplicht te coachen. In carrousel trainen omdat ook daar niet
voldoende trainers zijn.
U12-2 en U14-2 hebben al coach vanuit ouders.
Herbert: voorstel ouders na training meer uitleggen of inloopavond organiseren om uitleg te
geven over trainen/coachen.
Esther: U12-1 heeft 2 trainers, kan daar niet mee geschoven worden?
Antw: Is niet mogelijk.
H1 niet verplicht. Qua tijd en geen aansluiten van trainingen, nu niet mogelijk.
Ad 10. Topteam nu 11 spelers. Groot leeftijdsverschil. Gaan naar Vlinderboom trainen op 2velden
met minder prikkels.
Ad 11. Kascontrole commissie: mondeling decharge verleend. Nog niet schriftelijk bevestigd met
handtekening.
Voor 2e seizoen financiële verslaglegging per seizoen. Meer inzicht in wat een seizoen kost.
Ad 12. Begroting min bedrag € 5000, is opgelopen tot ruim € 6000.
Huur grootste kostenpost. BTW verhoging op tarieven en de verhoging vd bondskosten
afgelopen seizoen heeft de contributie verhoging van vorig jaar volledig opgeslokt.
Trainers met diploma meer betaald, plus reiskosten vergoeding.
Scheidsrechters vergoeding voor scheidsrechters buiten vereniging, vorig jaar 3 teams.
Inkomsten: subsidie gemeente voor jeugd uit Lingewaard. Afname subsidie tov vorig seizoen
wordt veroorzaakt door een andere verdeling stichting en vereniging. Totale
huurcompensatie is hetzelfde gebleven. Huur is gelijk aan gemeentelijke huurprijzen.
Sponsoren voor jeugdtrainer/jeugdactiviteiten, SOL en 1 ouder.
Ad 13. Late mail met voorstellen tot contributie verhoging. Excuses daarvoor.
Buffer is op, die is eerdere jaren gebruikt om tekort te verrekenen.
Enige oplossing is nu: contributie verhoging
Actie bereidheid in vereniging is laag.

Sponsorcommissie mn voor H1en D1. Geprobeerd wordt vereniging erbij te betrekken, vooral bij
kleinere sponsoren. Nu brochure sponsoring alleen voor H1,D1enVU20. Mogelijk 1 bladzijde voor
verenigingssponsoren.
Sponsoring moet 2 kanten op werken. ondernemer moet wat terugkrijgen.
Er zij gesprekken met de Gemeente over voortzetting huurcompensatie subsidie of evt andere
oplossing.
Ad 14. Vergelijking met andere verenigingen. Batouwe zit laag.
Toeslagen voor landelijke teams is niet kostendekkend.
Herbert: communicatie over acties moet beter. Wil is er wel maar er wordt wat gemist aan extra
effort vanuit bestuur. Activiteiten kalender kan helpen.
Simon: voorstel om activiteitencommissie op te richten. Rene D link naar sponsorcommissie.
D3: contributie verhoging valt nogal rauw op dak. Voor studerende leden best hoog bedrag. Gaat dat
elk jaar gebeuren?
Antw: dat is niet de bedoeling en normaal gesproken ook niet nodig.
Herbert nav mail: bij inzet van lid EHBO vereniging hoeft die minder/niet te betalen. Bij WSV ook.
Korting bij bv 12 uur inzet. Is zoiets voor Batouwe ook mogelijk. Je beloond zo de vrijwilligers en
mensen die zich niet willen inzetten voor de vereniging betalen het volle pond.
Antw: geen verplichting opleggen, maar zeker kijken wat kan.
Frank: Waarom verhoging vast bedrag en geen percentage?
Antw: in vergelijk met andere verenigingen liggen we overal 40 lager
Herbert: bij verhoging 33% voor jeugdteams mag je wel goede training verwachten.
Antw: helemaal mee eens maar nog niet geregeld.
Ad 15. Helma: misschien besluiten jeugdteams die 1 x trainen, recreantenteams en Topteam minder
verhoging en wedstrijdteams meer. € 35 tov € 45
Rene: in het vervolg elk jaar verhogen met index voorkomt hoge verhogingen.
Pieter: extra avond Bouwen voor Batouwe organiseren. Uitleg van contributie verhoging en voorstel
voor acties.
Ad 17. Voorstel GCA afschaffen en contributie verhogen of doorzetten volgend seizoen.
Ad 18. Besluiten voor ALV
1. Stemming betreffende GCA: optie 1: 2 stemmen, optie 2: 7 stemmen.
Volgend jaar bij uitreiken loten enquête houden of mensen door willen met GCA of niet.
2. Stemming betreffende contributie verhoging basis contributie: Wedstrijd spelend €45,verhoging, rest €35,- verhoging. Voor: 10 stemmen, tegen: 0 stemmen.
Voorstel 2 en 3 betreffende toeslagen, voor 10 stemmen, tegen 0 stemmen.
Kascontrole commissie: Siebe en vacature. Tjalja Swart vervult de vacature.
Mail van Helma naar ledenbetreffende contributie verhoging met uitleg.
Pieter: voorstel om geen mail te sturen maar alles op website zetten.
Antw: Korte mail betreffende contributie verhoging en verwijzing naar de notulen op de website.
Ad 19. SC. BS2 intensief voor commissie ivm 3x begeleiden van scheidsrechter.
Net op tijd voldoende scheidsrechters op hoog niveau.
Weinig leden beschikbaar voor scheids en tafel. Ouders gaan benaderen hiervoor bij wedstrijden
jeugd.
Ad 20. Nog niet bekend wanneer nieuwe kleding beschikbaar is. Lijkt meest op oude tenues vandaar
Jako. Bovendien goede prijsafspraken gemaakt in eerder stadium.

AVG verwerkt in nieuwe inschrijfformulier.
Ad 21. 2 nieuwe torens.
Mark: oude torens functioneren nog goed voor teams die geen competitie spelen.
Antw: veel reparatie ivm veiligheid, mn rem is probleem. Eigenlijk investering Schaapskooi.
Ad 22. VOG trainers, coaches en scheidsrechters.
Rene is vertrouwenspersoon: nog nooit een probleem geweest.
Ad 24. Combineren met Bouwen aan Batouwe.
Ad 25. Stemming : jeroen en Jeroen mogen aanblijven. Helma nog 1 jaar.
Ad 26. Rene: Lingewaards sportakkoord, graag link op site zetten. Meerdere acties die Batouwe
betreffen. Beoogt samenwerking met scholen, gemeente en andere verenigingen in gezondheids- en
welzijnssector.
Bedankje aan bestuur namens alle leden.

