
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING BATOUWE 15-09-2020       

 

Ad 3. Aanwezig: 10 leden + 3 leden online 

          Afmeldingen: Mark Bouwmeister en Dian Berkelmans 

          Ingekomen stukken: decharge financiele commissie. Volgt nog 

          Mededelingen: geen 

Ad 4. Notulen vorige seizoen: volgende keer meesturen. was even lastig te vinden op de site 

Ad 5/6. geen opmerkingen 

Ad 7. ledenadministratie: pasfoto aanpassen kan tot 15 september. Sommige emailadressen zijn leeg 
of fout. Hoe kunnen we dat verbeteren? ⇒ eigen verantwoordelijkheid.  Doorgeven aan de 
teammanagers of trainers. 

Kan AVG formulier ook worden toegevoegd aan het inschrijfformulier? ⇒ wordt aan gewerkt 

Ad 8. geen opmerkingen 

Ad 9. technisch beleid: gaan alle trainers vanuit een zelfde stramien trainingen geven: daar gaan we 
wel heen, het is wel een meerjaren plan. Vaardigheden zijn nu vastgelegd. Trainers gaan daarbij 
geholpen worden. 

Ad 10. Spelregelbewijs blijft achter. Hoe kunnen we dat beter onder de aandacht brengen? Via social 
media en de teams benaderen. 

Ad 11. Bedankt aan het bestuur voor het mogelijk maken van de AC (en de activiteiten) 

Namens het bestuur enorm bedankt aan de AC voor het organiseren voor alle activiteiten. 

Scholierentoernooi: komt het wel door bij alle scholen? ⇒ scholen communiceren het niet door. 
Kunnen we langsgaan bij de scholen? Was in het verleden een suc6. Tip wordt meegenomen. 

Ad 12. Kees bedankt dat je het steeds weer voor elkaar krijgt om alles in te plannen. 

Verzoek aan de trainers om spelers die spelen voor een centercourt wedstrijd even te laten 
meehelpen met het afbreken/opbouwen. 

Ad 13/14/15/16. wat zijn de alternatieven voor het wegvallen van de huurcompensatie? 

- was 4 jaar en is 1 jaar verlengd. Nu gestopt. Waarschijnlijk niets aan te doen. 
- de schaapskooi wordt mogelijk via maatschappelijk financieren overgenomen. Een stichting 

zal dan de exploitatie overnemen. Dan gaan de uniforme tarieven van de gemeente gelden. 
Dan zal het tarief rond de 45 euro liggen. 

- Mocht dit niet lukken dan moeten we opnieuw met de gemeente om tafel. 
- Sponsoren of kleding: de marges zijn klein, dat zal financieel niet 30k opleveren. 



Ad 17.  

● Kascontrole: akkoord met algemene stemmen. 
● GCA na 2020: doorgaan. ALV is met algemene stemmen akkoord zonder einddatum. Dit jaar 

gaan we online. Iedereen krijgt via mail een code zodat ze via mail/telefoon kunnen 
verkopen. Ze hoeven niet meer langs de deuren (ook handig ivm corona). 

○ zorg: gaat het geld wel naar de vereniging? Er leeft soms dat er geld naar VU20 of 
Heren-1/Dames-1 zou gaan. Dit is niet zo. Moeten we dat meer uitdragen? Bestuur: 
we zijn daarin transparant en mensen kunnen ook naar de ALV komen als ze het 
ergens niet mee eens zijn. 

● Indexatie 2021-2022: akkoord met algemene stemmen. Dit jaar geen verhoging ivm grote 
verhoging vorig jaar 

Ad 18. 

TOP: coaching nog een uitdaging. Sponsoring ook lastiger door corona.  

Wedstrijden (met de komst van extra herenteam) is een uitdaging (ook ivm corona). We moeten dit 
strak regelen zodat we ook corona-proof publiek kunnen ontvangen. Wie wel of niet naar binnen? 
Aanmelden! Livestream ook promoten. 

BCG: coach en team staat er. Businessclub is er. Hoofdsponsor is er. Team is via sportlink gekoppeld 
aan Batouwe ivm talent doorstroming. Stichting staat wel los van Batouwe. 

Ad 19. 

BCG BBA/Kidsclub: plannen om vervanging van regio selecties vanuit BBA te gaan doen op langere 
termijn. 

Vrijwilligersmodule: gaan we opnieuw naar kijken om zaaldienstrooster makkelijker te maken. 

Gemeentesubsidie: wordt aan gewerkt door Rene, Jeroen. 

Ad 20. 

Bestuur herkozen. 

Geen nieuwe aanmeldingen voor de functie van penningmeester. 

Ad 21.. 

Geen vragen. 

Leentje wil Kees Kruik helpen als ondersteuning. 

Patricia Bosch wordt vertrouwenspersoon naast Rene Duifhuizen. 

 

 


