Notulen Algemene ledenvergadering
Datum: zondag 27 september 2020
Aanvang: 13.15 uur
Plaats: Veld 3, sportcomplex Drieburcht
Aanwezig: Lucia Chumman (tot 14.45 uur), Joost Overeem, Hein Coppes, Mark Mertens, Tim
Veldhuis, Wouter de Regt, Pascal Hooijmaijers, Ankie Hooijmaijers, Eline van der Heijden, Joep van
der Boom
Aanwezig via beeldbellen: Jasper Schoonhoven, Krista van Rooijen
Afgemeld: Frans de Jong, Jan van Gestel

Welkom
Joep heet alle aanwezigen welkom bij deze verlate algemene ledenvergadering (ALV). Hij heeft input
van de voorzitter, Jasper, gekregen om namens hem het woord te kunnen nemen.

Vaststellen agenda
Tim heeft 3 punten ingediend. Twee daarvan zijn opgenomen in deze agenda:
1. vrijwilligersvergoedingen en
2. talentontwikkeling (landelijk programma)
Het derde punt wordt als rondvraag besproken: veiligheid in de zaal (muurtje achter veld 1).
Verder geen aanvullende punten, de agenda is vastgesteld.

Notulen ALV van 15 juni 2019
Verzoek om de notulen van deze ALV binnen 2 weken te verstrekken.
Vraag vanuit de ALV: Is het trainingsmateriaal zoals dat in de notulen staat, aangeschaft?
Antwoord: Er is een en ander aangeschaft en dat is voor trainers gewoon te gebruiken. Het
materiaal zit in onze kasten.
Notulen van 15 juni 2019 zijn hierbij goedgekeurd.

Seizoen 19/20
We hebben een mooie start gehad met de Tipoff. Helaas zonder nieuwe tenues, die kwamen
later. We zijn als bestuur en vereniging trots op de tenues.
Afgelopen seizoen hebben we met veel teams kunnen spelen. Helaas zijn we de damesteams
op het laatste moment kwijtgeraakt. Wel hadden we een team met rolstoelspelers. Tijdens
het seizoen meldden zich aardig wat nieuwe leden, onder andere door de peanuts
trainingen op de zaterdagochtend.

Helaas konden we door Corona het seizoen niet afmaken en zijn er geen kampioenen
vastgesteld.
Binnen het landelijk programma van High Five waren er veel initiatieven en U14-1 was hard
op weg kampioen te worden in de Tweede divisie.

Landelijke teams
Vorig seizoen zijn we het landelijk programma in eigen beheer en los van BAL als pilot
gestart. Wouter krijgt het woord:
Het was een succesvol seizoen, het landelijk programma gaat goed.
Topsport slaat aan binnen de gemeente Tilburg. De combi breedte sport met topsport wordt
interessant gevonden. Het heeft een groot sociaal karakter, o.a. worden er clinics op scholen
gegeven.
High Five hanteert 3 pijlers:
1. ambitie, 2. (financiële) bereikbaarheid, 3. sociaal betrokkenheid
Dit past binnen ons recreatief en landelijk programma.
Vraag vanuit de ALV: Gaat het programma met scholen dit jaar ook door? Antwoord: Ja.
Daarnaast zijn er veel nieuwe aanmeldingen voor proeftrainingen en voor de Try Outs.
Penningmeester licht de financiën van het landelijk programma toe. De inkomsten zijn €
13.000, hiermee kan o.a. de peanuts, zaalhuur, bijdrage scheidrechterskosten, overige
vergoedingen, kleding en kampen bekostigd worden. Shirt, tassen en extra trainingskampen
betalen spelers zelf.
Inkomsten
13000

Positief resultaat

Uitgaven
Zaalhuur
Bijdrage scheidsrechterskosten
Vergoedingen
Kleding
Kampen

4100
500
2700
1650
2000
2150

Vraag vanuit de ALV: Hoe verhoudt het regulier zich ten opzichte van het landelijk met
betrekking tot teamindeling?
Antwoord: De vereniging loopt geen financieel risico op het landelijk programma. Het is geen
club binnen de club. De verdeling is in balans.
Vraag vanuit de ALV met betrekking tot de vorige ALV: er werd een koerswijziging
geconstateerd. Is het zo dat alleen als je geld hebt, dat je op een hoger niveau kan spelen?
Wellicht de extra subsidie gebruiken voor mensen die minder bedeeld zijn?
Antwoord: Voor individuele spelers gaan we coulant om met bijdragen. We bekijken dit goed
en hebben in de gaten wanneer iemand ambities heeft en wanneer dat wellicht niet
(financieel) bereikbaar is. Daar gaan we dan over in gesprek.

Vervolgvraag: Is dit ergens in het beleid verankerd? Het zou fijn zijn als naar buiten toe
duidelijk is dat landelijk voor iedereen bereikbaar is. Daarnaast kunnen we uitstralen dat we
dat belangrijk vinden.
Antwoord: Als we dit gaan vastleggen, lopen we het risico dat dit oneigenlijk gebruikt gaat
worden. We blijven hier wel scherp op. We zijn een vereniging waar iedereen zijn ambities
waar kan maken en waar nodig helpen we daarbij in financiële zin.

Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
Sinds vorig jaar hadden we twee VCP-en: Anita Donatz en Heiko van den Broek. Anita neemt
afscheid. Dat vinden we jammer. We kunnen meedelen dat we reeds een opvolger hebben:
Aziza Aboulkacem.
Afgelopen seizoen zijn er enige voorvallen geweest. Hierover hebben we ruggenspraak met
de VCP-en gehouden. De voorvallen zijn naar ieders wens afgehandeld.
Vraag vanuit de ALV: Moet iedere vrijwilliger een verklaring omtrent het gedrag (VOG)
hebben? Antwoord: Deze gaan we weer opvragen, hiervoor hebben we een online
aanvraagformulier. Binnenkort wordt dit opgepakt. VOG geldt voor trainers, coaches, ed.
Degenen voor wie dit geldt krijgen binnenkort een bericht voor de aanvraag.

Vrijwilligers
Mooi dat veel vrijwilligersfuncties zijn ingevuld, maar er zijn nog functies in te vullen. We
kennen functies als scheidsrechters, tafelaars, zaalwacht, corona steward, teammanagers,
TC, enz. Maar ook bijvoorbeeld een kampcommissie of webredactie bestaat uit vrijwilligers.
Idealiter zouden we een goed bezette vrijwilligerscommissie hebben die alle overige
vrijwilligers coördineert. De vrijwilligerspoule moet wel uitgebreid worden, ook voor
vrijwilligersfuncties die een korte actieperiode kennen, bijvoorbeeld een
nieuwjaarstoernooi, de tipoff of de Grote Club Actie, die net weer is gestart. Daarom is het
de bedoeling dat we het komend seizoen een focus gaan leggen op de
vrijwilligerscommissie, om daar meer structuur en meer vastigheid in te krijgen. Een van de
bestuursleden gaat zich daar meer mee bezighouden.
We zijn wel nog op zoek naar mensen voor bepaalde functies, zoals coördinator
teammanager en coördinator zaalwacht. Hiervoor hebben we mogelijk twee
geïnteresseerden en hopen dat deze functies snel ingevuld gaan worden.
Vraag vanuit de ALV: Kunnen documenten met werkbeschrijvingen gedeeld worden?
Antwoord: de documenten staan op de website. Als er documenten missen, geef dat dan
door, dan zullen we die delen.

Vrijwilligersvergoeding
Tijdens de vorige ALV werd gevraagd om met een betere motivatie voor een
vrijwilligersvergoeding te komen. De TC en het bestuur hebben hier over nagedacht. Wouter
neemt het woord:

We willen een vrijwilligersvergoeding op basis van inzet en met duidelijke profielen. Ook
willen we mensen stimuleren om diploma’s te halen en willen we ze meer te betrekken bij
de vereniging. De kwaliteit van het kader is belangrijk. Daarnaast zijn we van mening dat we
door de vergoedingen kunnen blijven groeien. We moeten er wel voor waken dat
vrijwilligers het niet alleen doen voor het geld, maar zeker ook passie voor de sport hebben.
Inkomsten voor de vrijwilligersvergoeding komen natuurlijk ergens vandaan: 1. Bijdrage van
leden, 2. Subsidie, 3. Sponsoring, 4. Percentage van de contributie, 5. Extra activiteiten
We moeten duidelijke profielen voor de vrijwilliger+ opstellen voor o.a. scheidsrechters,
trainers, enz. We moeten ook gaan bepalen hoe we eigen trainers en vrijwilligers die zich
extra inzetten, gaan vergoeden.
Vrijwilligers vergoeden is een verandering van het beleid, maar is wel belangrijk.
Opmerking vanuit de ALV: het is geen verandering, maar een teruggekeerd beleid.
De ALV is content met het voornemen om vrijwilligers te vergoeden, want ook lagere teams
hebben goede en betrokken trainers enz nodig.
Opmerking vanuit de ALV: Het is goed om er helder over te zijn en duidelijk over te
communiceren. Helderheid over wanneer het nou vrijwilliger+ is.
Wij zijn een opleidingsvereniging. Dat betekent niet alleen spelers opleiden in het spel, maar
ook tot trainers, scheidsrechters etc. Dit draagt ook bij aan hechtheid van de club, het is
immers in de breedte.
Vraag vanuit de ALV: de jeugd gaat ook fluiten. Wordt dat begeleid?
Antwoord: Ja, daar is altijd begeleiding bij.

Financiën
- Seizoen 2019/2020
De penningmeester neemt het woord:
We ontvingen een brief van belastingdienst over de verantwoording van de inkomsten en
uitgaven over het seizoen 2018-2019. V&W rekening en balans werden opgevraagd.
We zijn vrijgesteld van belasting (niet BTW plichtig), dus we blijven een vereniging/stichting
De penningmeester neemt de resultaten, winst-verliesrekening en realisatie door.
Met betrekking tot de bondsafdracht: We betalen ook voor niet spelende leden (bijv.
penningmeester of secretaris).
Vraag vanuit de ALV: zijn er consequenties als je te klein wordt bij de NBB?
Antwoord: nee
Opmerking vanuit de ALV: Landelijk programma wordt niet vermeld.
De balans wordt doorgenomen. Opmerking over het tenuefonds: dit zit nu in de contributie.

Vraag vanuit de ALV: er gebeuren mooie dingen voor het landelijk programma. Waarom laat
je dat hier niet zien?
Antwoord: Dit is moeilijk inzichtelijk te maken, maar in deze notulen staat een overzicht. We
willen de eventuele risico’s zo veel mogelijk buiten de club houden.
Opmerking vanuit de ALV: we willen breedtesport bieden, waarom dan buiten de club
houden?
Reactie: We willen de professionalisering haar eigen ruimte geven waarmee nieuwe
activiteiten kunnen worden opgezet cq ontplooid. Het is daarbij het uitgangspunt dat de
speler zijn eigen bijdrage blijft betalen voor de extra activiteiten. Wel zal het landelijke
programma voortaan in de budgetten en verantwoording worden meegenomen richting de
ALV
De penningmeester heeft samen met de kascontrolecommissie de kascontrole gedaan. De
kascommissie had geen opmerkingen.
De ALV verleent unaniem decharge voor het gevoerde financiële beleid

- Seizoen 2020/2021
De penningmeester neemt de begroting voor komend seizoen door.
We hebben inmiddels meer leden, dat betekent meer contributie. Maar ook meer zaalhuur,
afdracht, enz.
Vraag vanuit de ALV: Hoe zit het met opleidingskosten?
Antwoord: Die vallen onder algemene kosten.
Aanvullende vraag: Maar die zie je niet terug in de begroting?
Antwoord: Dat komt doordat we dat gefaseerd gaan doen.
Opmerking vanuit de ALV: de vereniging is zo mooi bezig met het landelijk programma. Dat
zien we graag terug in de begroting. Het bestuur kan daarmee instemmen.
De begroting wordt met goedkeuring van de ALV aangepast zodat landelijk meer inzichtelijk
is.

Contributie
Vorig jaar is vastgesteld dat we een financieel gezonde club zijn en dat we de contributie
gelijk houden. Dat blijft komend seizoen ook zo.
Wel is het zo dat de Heren 1 en 3 weer 2x per week trainen en daarom gaan ze weer de
oorspronkelijke contributie betalen. Heren 2, het voormalige Heren 1, blijft op het oude
tarief.
Tevens heeft het bestuur besloten om de zaalhuur die niet hoefde te worden betaald tijdens
de lockdown door corona, terug te geven aan de leden. Hetzelfde geldt voor de zaalhuur tbv
het landelijke programma.

Vraag vanuit de ALV: komt er een zaalhuurverhoging?
Antwoord: Er is al twee keer een verhoging geweest. Een had betrekking op de BTW die erbij
is gekomen, maar die betaalden wij al en dus is het voor ons geen verhoging. De verhoging
die daarna volgde, maar ook komende verhogingen, zijn vastgesteld over meerde jaren.
Afgelopen periode bedroeg de verhoging 2,4%. Hier kan de vereniging niets aan doen; dit is
immers vastgesteld door de gemeente Tilburg en geldt voor alle binnensportverenigingen.

Tenues
Inmiddels spelen we alweer een seizoen in mooie nieuwe tenues. Na nog een andere
aanbieder te hebben geconsulteerd, hebben we uiteindelijk voor Macron gekozen. Zij
konden een scherpe prijs stellen en boden daarnaast extra’s (merchandise) en
inkooptarieven voor bijvoorbeeld ballen en refereeshirts.

Seizoen 20/21
Na een raar afgesloten seizoen zijn we nu beland in het seizoen 2020/2021. Het ziet er,
ondanks de donkere Corona-wolken, zonnig uit: 21 teams zijn ingeschreven voor de
competities. We hebben weer twee meiden teams! En ook nog eens 3 senioren teams.
De vereniging bestaat dit jaar 30 jaar. Dat wilden we met een groot feest tijdens Tipoff
vieren, maar dat kon helaas niet doorgaan. Toch hebben we het eerste weekend van
september wel een jubileumweekend kunnen vieren, met de nodige activiteiten. Op
zaterdag en zondag waren er oefenwedstrijden voor alle teams vanaf U14 en op zondag was
er een clinic georganiseerd voor alle spelers van U10 en U12. Het weekend werd afgesloten
met een wedstrijd tussen twee eredivisieclubs: Heroes en The Hague Royals. Ondanks het
feit dat de gemeente helaas niet alle toezeggingen zijn nagekomen die ze hadden gedaan
met betrekking tot de organisatie (o.a. over tribunes en horeca), is het toch allemaal goed
verlopen. Opmerking van de ALV: Tipoff was desondanks geslaagd. Daar is het bestuur mee
eens.
Vraag van de ALV: wordt dat van die niet nagekomen toezeggingen nog bij de gemeente
neergelegd?
Antwoord: Ja, we zijn bezig met het vezamelen en documenteren van incidenten op allerlei
vlakken en met het opstellen van een mail naar de gemeente.
Vraag van de ALV: kunnen we niet wat eigen spullen in de kantine kwijt, prijzenkast
bijvoorbeeld?
Antwoord: Dit is ons aangeboden, maar nog niet concreet gemaakt. Maar dat gaan we dit
seizoen zeker oppakken. Liever nog in de zaal ruimte voor High Five, daar zijn wel diverse
ideeën voor.

Doordat we flink groeien, komen we ook voor diverse uitdagingen te staan. We moeten
meer mensen enthousiasmeren voor het trainersvak. Gelukkig zijn we daarmee al op weg en
hebben we dat reeds gezien met o.a. Ralf Schilder, Wouter de Regt en Gerard IJsseldijk.
Daarnaast hebben we te maken met beperkte zaalcapaciteit. Trainingstijden zijn verschoven
en we spelen meer wedstrijden op zondag. Een flinke puzzel voor de wedstrijdsecretaris en
de TC. Over de zaalcapaciteit gaan we dit seizoen wederom in gesprek met de gemeente.

Corona
Vanaf maart was het stil in de zaal vanwege de Corona-maatregelen. Gelukkig zijn kinderen,
toen het weer enigszins kon, weer aan het sporten geweest. Eerst buiten en in de
zomervakantie ook weer in de zaal. We zijn er samen voor gegaan om te kunnen spelen.
Achter de schermen werd ook hard gewerkt aan allerlei zaken, zoals ALV uitstellen,
protocollen opstellen, teams samenstellen zonder teamtesttrainingen, of en hoe leden te
compenseren, enz. Kortom, niemand heeft stil gezeten en complimenten aan iedereen!
Komt er een tweede golf? Dat weet natuurlijk niemand. Wat we wel weten is dat we de
regels moeten naleven. Hierop moeten we mensen aanspreken. Alleen dan kunnen we
blijven basketballen. Voorbeelden van de regels: terwijl er wedstrijden bezig zijn, mogen de
vier volgende teams de zaal nog niet betreden; materiaal en handen desinfecteren voor de
wedstrijd; beperkt aantal toeschouwers op de tribune.
Vraag vanuit de ALV: moeten we niet strengere regels hanteren?
Antwoord: We kunnen onderling afspraken maken. We kunnen daar zelf strengere regels
voor opstellen, wellicht extra regels bovenop de bondsregels. Het bestuur gaat hierover in
gesprek en er zullen duidelijke regels opgesteld worden.
Opmerking: als teams zich door corona afmelden, zal er geen boete volgen. Zaalhuur wordt
verdeeld op 50-50 basis onder de thuis- en uitspelende clubs.

Bestuursmutaties
Binnen het bestuur vindt een aantal mutaties plaats:
Afscheid van Ankie als bestuurslid vrijwilligerszaken: enorm bedankt!
Afscheid van Eline als wedstrijdsecretaris: enorm bedankt!
Welkom Hein: wedstrijdsecretaris
Welkom Wouter: technische zaken
Welkom Mark Mertens: penningmeester
Functiewissel Jasper: van voorzitter naar algemene zaken
Functiewissel Joep: van penningmeester naar voorzitter
Vraag vanuit de ALV: Waarom breidt het bestuur uit naar 6 man?
Antwoord: we hebben geconstateerd dat het belangrijk is om iemand van de technische staf
te betrekken in het bestuur. Afgelopen jaar veelal apart contact opgenomen met TC.

Aanvullende vraag: Moet het bestuur niet uit een oneven aantal personen bestaan?
Antwoord: Dat staat niet in de statuten, wel dat het minimaal 3 mensen moeten zijn. Eerder
heeft het bestuur ook uit 6 personen bestaan.
Opmerking: Pascal stopt bij de kascommissie. Joost wil dat overnemen.
De ALV gaat akkoord met de wijzigingen.

Scheidsrechters
Jasper blijft SKP’er.
Omdat er meer scheidsrechters nodig zijn, gaan we in oktober een BS2 cursus organiseren.
Er is daarnaast contact met andere clubs (Hilvarenbeek, Pendragon, Rijen, Langstraat) om
samen een BS3 cursus organiseren, verwacht wordt in 2021.

Communicatie
We hebben een nieuwe website, Sportlink is uitgebreid naar een website en is daarmee
aangesloten op alle andere modules van Sportlink. De webredactie heeft hier hard aan
gewerkt, waarvoor complimenten. Voor de communicatie (op social media) hebben we
meer mensen nodig. We willen daar ook de jeugd bij betrekken.
Opmerking: Het voorstellen van spelers op sociale media is leuk. Misschien ook een idee
voor teams.

Jubileum
Hoewel we het wat feestelijker hadden gewild, hebben we een mooi Tipoff/Jubileum
weekend gehad. Joost Overeem is benoemd tot erelid. En de wedstrijd van de Heroes Den
Bosch tegen The Hague Royals was een mooie afsluiter.
We willen dit jaar heel graag nog een groot jubileumfeest organiseren, maar dat is
afhankelijk van de stand van zaken rondom corona.

Rondvraag
Joost: door corona is er veel buiten getraind. Dat was een succes. Kunnen we dat niet vaker
doen? Daarmee bijvoorbeeld het seizoen verlengen? En daarmee misschien zaalkosten
omlaag.
Reactie: We kunnen de buitencourts niet exclusief voor de vereniging krijgen. Daarbij kun je
niet trainen als het regent. Het kan wel als extra, andere jaren gebeurde dat ook. Trainers
moeten dat wel willen en tijd hebben. Buiten trainen maakt de club wel zichtbaar.
Joost: De bond is bezig met 3x3 competities. Doen we daaraan mee?
Reactie: Besloten is dit jaar om niet mee te doen. Er is nog een en ander onduidelijk,
bijvoorbeeld de regels. Daarnaast betekent dit een aantal weekenden extra voor spelers, dat
wordt te veel.

Aanvullende vraag: Wellicht zijn er spelers die juist 3x3 willen?
Reactie: Als club willen we 5x5 spelen. We kunnen wel kinderen stimuleren en als ze mee
willen doen, dan mag dat. Opmerking: het is geen recreanten sport, het is wel op niveau.
Het kan eventueel als talentontwikkeling betrokken worden.
Joost: Komt er weer jaarlijks een toernooi? Als afsluiting? Een eigen toernooi, zoals het Joop
Overeem toernooi.
Reactie: We kennen wel ons nieuwjaarstoernooi, maar dat is geen toernooi met teams van
buiten de club. Dit is wel geprobeerd op te pakken, maar lukte niet om te organiseren, er
was bijvoorbeeld geen vrij weekend qua zaal. De verwachting is ook dat we dat dit jaar nog
niet gaan organiseren, o.a. door corona, maar we gaan er zeker wel over nadenken.
Tim: Het lage muurtje bij veld 1 is onveilig. Kan daar iets aan gedaan worden?
Reactie: De bedoeling is eigenlijk dat rolstoelers daarachter wedstrijden kunnen zien en dat
ze hun materialen (eigen rolstoelen) er kunnen zetten. Het gevaar van dit muurtje is al vaak
met de gemeente besproken. De gemeente is van mening dat het niet aangepast kan
worden.
Ideeën: Wellicht een buitenstaander ernaar laten kijken en dan een verslag van een expert
naar gemeente. We kunnen ook een wethouder of raadslid uitnodigen en diegene
proefondervindelijk laten vaststellen wat het gevaar is. Of we kunnen de pers laten komen.
Opmerking: Sporthallen moeten aan regels voldoen. Waarschijnlijk voldoet dit. Neemt niet
weg dat het gevaarlijk is. De basketballers zijn de enigen die hier last van ondervinden.
Andere sporten spelen in de lengte van de zaal.
Conclusie: Het bestuur gaat actie ondernemen. Komt in de mail naar de gemeente met de
andere knelpunten.
Tim: Er zouden documenten voor trainers op de website staan, maar kan die niet
terugvinden.
Reactie: De website is nog niet helemaal up to date. Graag inventariseren wat mist en geef
dat door. Zo ook bijvoorbeeld het Infoboekje voor nieuwe leden, niet onbelangrijk, daarin
staat bijvoorbeeld wat er van ouders wordt verwacht.

Sluiting
Bedankt iedereen voor de aanwezigheid.
Sluiting: 15:55 uur

