
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING BATOUWE 25-09-2021

Ad 1. Aanwezig: bestuur en 11 leden

Afmeldingen: Thijs Sloot, Mark Berkelmans, Simon Scholten(later)

Ingekomen stukken: decharge financiële commissie.

Mededelingen: geen

Ad 4.  iedereen akkoord

Ad 5/6/7. Harry: wat wordt bedoeld met situatie schaapskooi: Jeroen: moeilijkheden met de vorige
eigenaar rondom zaalhuur

Ad 8. Hoe kan het dat de leden gelijk zijn gebleven, er zijn minder teams. Teams zijn voller en veel
nieuwe aanmeldingen bij peanuts en onder 10.

Waarom minder niet spelende leden: opgeschoond in Sportlink

Ad 9. Blijft Thijs adviseur? Ja, maar hij is druk prive. Basisoverzicht is uitgewerkt en moet nu verder
worden ingevuld.

Ad 10. Komt er weer een tafelcursus? Ja, wordt op korte termijn georganiseerd.

Ad 11. Namens het bestuur enorm bedankt aan de AC voor het organiseren voor alle activiteiten.

Staat er weer een familietoernooi gepland? Jazeker.

Ad 12. geen opmerkingen. Extra toelichting: voor de jeugdteams komt na de kerst een herindeling.

Komen er 3*3 trainingen? Mogelijk. Simon is er mee bezig.

Ad 13/14/15. Subsidie gemeente: is gestopt, was tijdelijk ter overbrugging. De Kooi rekent een
uurprijs(51) die in de buurt van het gemeentetarief(45) ligt. We zullen naar alle waarschijnlijkheid
geen subsidie meer krijgen. Is ook niet meer nodig.

Extra toelichting kascontrole: zorg voor wat meer spek op de botten.

Goed dat de 2e helft vd contributie niet geïnd is. Positief. Omdat er ook niet veel tegenover kon staan.
Mede dankzij de scheidsrechters en trainers die de vergoeding.

Zaalhuur: is de zaalhuur alleen voor de vereniging? Ja, niet voor united of de stichting.

Scheidsrechterskosten. waarvoor? Dames 3, Dames 2, Heren 2, VU20.

Materialen: worden die alleen door de vereniging gebruikt of ook door United/BBA/Kidsclub? Is een
grijs gebied. Wij delen echter de kosten met BCG/Stichting als materialen worden gedeeld.

Is er een overzicht van wat we hebben, wat is gekocht en door wie? Actiepunt: inventarisatie maken.



Ledensubsidie: kunnen we geen subsidie krijgen vanuit Nijmegen? Nee, dan moeten we daar
gevestigd zijn.

We komen voor komend jaar 10.000 tekort. Hoe kunnen we acties opzetten om dit gat te dichten?

Ad 16

● Kascontrole: akkoord met algemene stemmen.
● wie wil in de kascontrole? Herbert Bosch en Esther van Duren
● Dringende oproep voor een nieuwe penningmeester
● Wat doet een penningmeester en hoeveel tijd kost dat? Herbert weet misschien iemand.

Ad 17. Komen er leden vanuit de kidsclub: ja, zeker. Vanuit scholierentoernooi ook, maar wel minder
dan in het verleden. Langs de scholen gaan werkt beter. Dan komen er meer mensen.

Ad 18. Nog een keer op de socials herhalen dat mensen welkom zijn voor de spiegelavond.

Ad 19.

Bestuur herkozen.

Oproepen voor extra mensen doen via socials, maar effect is minimaal. In nieuwsbrief oproep doen
voor penningmeester, extra bestuurslid, sponsorcommissie, vrijwilligerscoördinatie.

Ad 20.

Herbert: vrijwilligersbijeenkomst gehad met yoast/lecdetec/batouwe. Er zou een pool komen, maar
vanuit Batouwe hier niks over gehoord. Gaan wij ‘onze’  vrijwilligers hieraan toevoegen?  Gaat dit een
issue worden? Hoe gaan we om met de samenwerking? We gaan mede daarom ook aan de slag met
de visie, missie en strategie. En tevens moeten we ook goede afspraken maken met
BCG/Yoast/Stichting. Ook met de Kooi (b.v. over kleedkamers, ontvangst).

Patricia: kunnen we 1 keer per maand een nieuwsbrief maken en sturen? Het dunkertje gaat
terugkomen.

Harry: waar ligt de grens voor recreanten m.b.t.vrijwilligerstaken? Ze zouden moeten meedoen.. maar
is lastig. Sancties zijn ook lastig.


