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WELKOM BIJ HIGH FIVE
Dé basketballvereniging van Tilburg (e.o.)

ALV 6 oktober 2021

Agenda 

1. Welkom 
2. Vaststellen agenda 
3. Notulen ALV 27 sept 2020 
4. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur 
5. Seizoen 2020 - 2021
6. Financiën 

- Financieel verslag van de penningmeester 
- Verslag van de kascommissie, bestaande uit de leden : Jan van Gestel en 
Joost Overeem
- Verkiezing lid kascommissie : aftredend: Jan van Gestel 
- Begroting seizoen 2021-2022 
-Vaststellen contributie
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Agenda 

7. Takenbeleid 
8. Voorstel tot aanpassing huishoudelijk reglement (zie bijlage) 
9. Sanctiebeleid (zie bijlage) 
10. Bestuursmutatie 

- Aftredend: Jasper Schoonhoven. Eventuele kandidaten kunnen zich tot 
een uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de voorzitter Joep van 
der Boom 

11. Seizoen 2021 - 2022
12. Rondvraag 
13. Sluiting

Notulen 27-09-2020 

Vragen en of opmerkingen?
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Ingekomen stukken

Verhinderingen

Seizoen 2020 - 2021 
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Seizoen 2020 - 2021 

Seizoen 2020 - 2021 
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Seizoen 2020 - 2021 

Seizoen 2020 - 2021 
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Seizoen 2020 - 2021 

Seizoen 2020 - 2021 
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Seizoen 2020 - 2021 

Seizoen 2020 – 2021 

Balans

Resultaat

+ Talentenprogramma

Contributie 2021 – 2022

Begroting

De financiële sheets zijn niet toegevoegd aan de openbare 
stukken, maar altijd in te zien op verzoek bij de 
penningmeester

Financiën
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Wedstrijdzakenbeleid

Tafelofficials – Zaalwacht – Scheidsrechters 

Ieder competitiespelend lid heeft taken (voorjeugdspelers -ook-
de ouders/verzorgers), anders kunnen we geen wedstrijden 
spelen

Issues:
 Dit jaar 3 seniorenteams, 16 jeugdteams (onevenwichtig)
 Na coronatijd weinig gediplomeerde scheidsrechters
 Na coronatijd is tafelen voor velen lang geleden
 Opstartproblemen seizoen
 Hoe gaan we om met verzuim? (zie ook sanctiebeleid)

Wijzigingen 
huishoudelijk reglement 

Sportlink en andere ontwikkelingen maken dat het 
Huishoudelijk Reglement op een aantal punten aanpassingen 
nodig had.

Wat algemene veranderingen:

de rol van de teammanager is wat meer gedefinieerd, de 
scheidsrechtersdiploma’s hebben een nieuwe naam (BS2 en 
BS3) en onze communicatiemiddelen zijn veranderd (is nu mail, 
website en sociale kanalen).
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Belangrijkste aanpassingen 
in het HR 

*Verenigingsjaar (aantal jaar terug met toestemming ALV een 
maand naar voren geschoven, van 1-8 tot en met 31-7 naar 1-7 tot 
en met 30-6) (artikel 2.2)

*Schuldvrijverklaring (artikel 4.2)

*Jurytafeltaken voor ouders opgeschoven van tot en met U14 
naar tot en met U16 (artikel 5.2)

*Spelregelbewijs verplicht vanaf 14 jaar (ook regel NBB, met 
ingang van komend seizoen) (artikel 5.6 toegevoegd)

Belangrijkste aanpassingen 
in het HR 

*Scheidsrechtersdiploma opgeschoven van 1e- naar 2e jaars U16 
(artikel 5.7)

*Schrijfcursus niet per se nodig, kan ook door bewezen 
vaardigheid (artikel 5.9)

*Incassomomenten veranderd (al in eerdere ALV besloten) 
(artikel 7.3.2)

*Contributie bij aanmelding nieuw lid gedurende het seizoen (1 
november 2/3e, 1 februari 1/2e deel)  (artikel 7.3.3)
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Stemming aanpassing HR

Sanctiebeleid

Waarom?

Iedereen draagt zijn steentje bij aan thuisgevoel: met taken en met 
gedrag

Wat?

Nakomen van wedstrijdtaken

Gedrag

Sancties:

 Sancties opgelegd door de NBB: kunnen verhaald op de speler

 Nieuw: Niet op komen dagen voor wedstrijdtaak: boete (20 voor 
fluiten, 10 voor tafelen). Helft van de boete gaat naar de vervanger
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Bestuursmutatie

Aftredend Jasper Schoonhoven

Onze dank is groot

Een doosje Positieve Energie van
Brownies en Downies

Origineel thuis shirt met je naam 
en een rugnummer naar keuze 
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- Verwachte ledengroei (jeugd) – 75 tot 100 (jeugd)leden
 Alle teams voorzien van trainers en coaches (competitie en recreatie 

spelend). 
 Tekort verwacht bij  groei naar (extra )competitie teams
 (M)LT visie en vertaald KT plan kader ontwikkeling tbv faciliteren groei 

(kadergroei)

 Monitoren technisch inhoudelijk kwaliteit begeleiding en opleiding club breed 
 Talent(h)erkenning activiteiten (teams en leeftijd overstiijgend)
 Activiteiten aanbod afgestemd op ieder zijn ambitie en gelijk voor iedereen
 Opzet dames / meisjestak gelijk aan heren / jongens tak (inclusief ambitie 

landelijk daarin verwerkt)
 Doorgroei (KT / MLT) landelijke lijn bij Senioren (1e divisie h1, landelijk u22 / 

hsen 2, groei senioren teams)

 Los van basketball activiteiten clubgevoel vergroten  / overbrengen d.m.v. 
communicatie en activiteiten in en rond de club

Seizoen 2021 – 2022
Verwachting en doelen

- Bestuur bestuurt en voert niet (alles) zelf uit

 Trots op de grote vrijwilligers betrokkenheid bij leden!

 Structureel werving van (nog meer) vrijwilligers t.b.v. invullen (voor 
zelfstandig acterende) commissies gelet op bestuur teveel 
operationeel actief.

 Met groei neemt ook sowieso druk op bestuurstaken toe..

 Vertalen naar kt wervig en (M)LT beleid en regels

 Bestuur kan het niet (meer) alleen en verliest zich te vaak in 
operationele uitvoerende taken

 Uitwerken beleidsplan (M)LT en hierop sturen en uitvoeren samen 
met de commissies

Seizoen 2021 – 2022
Verwachting en doelen
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- Sponsoring & subsidie acquisitie plan

 Sponsoring commissie essentieel voor realisatie extra inkomsten om 
kosten stijging te compenseren en deels financiering nieuwe plannen 
en extra activiteiten. 

 Zeker gelet op nu nog aantal subsidie inkomsten (bijvoorbeeld RTC) 
die uiteindelijk stoppen / vervangen dienen te worden door 
sponsorinkomsten

 Winfred Otten commissie voorzitter / kartrekker

Seizoen 2021 – 2022
Verwachting en doelen

RONDVRAAG

Graag via hand opsteken in teams
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SLUITING

Dank voor ieder zijn 
aanwezigheid en 

bijdrage!


