
 
 
 
 
 

Notulen Algemene ledenvergadering 
 

Datum: woensdag 6 oktober 2021 
Aanvang: 20:00 uur 
Plaats: Online via teams 
 
Aanwezig:  
Caroline Goossens, Wieger Coolen, Frank Maas, Jan van Gestel, Jeroen van Grunsven, Joost 
Overeem, Manoah Scheepens-Sinay, Mariska Langermans, Geerten Scheepens, Soumia 
Ferkouche, Tim Veldhuis, Winfred Otten, Joep van der Boom, Jasper Schoonhoven, Wouter 
de Regt, Hein Coppes, Mark Mertens, Krista van Rooijen 
 
Afgemeld:  
Peter Smits, Eline van der Heijden, Dorien Jonkers, Ronald Miltenburg, Lowies Halman en 
niet-spelend lid de heer Van Beek sr. 
 
1. Welkom 
Joep heet alle aanwezigen welkom bij deze online algemene ledenvergadering (ALV).  
 
2. Vaststellen agenda  
Geen aanvullende punten, de agenda is vastgesteld. 
 
3. Notulen ALV van 27 september 2020  
Geen opmerkingen. Notulen van 27 september 2020 zijn hierbij goedgekeurd. 
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur 
Bericht met betrekking tot de zaal in de Drieburcht:  

- Basket veld 2: kapotte monotube, de ring wordt vervangen, daar zit een lange 
levertijd op. Janssen & Fritsen komt 26 oktober de ring vervangen. Voorlopig is er 
een verrijdbare basket aangevraagd.  

- Aandacht voor meisjeskleedkamers. Het is niet duidelijk vanaf buitenkant of het een 
jongens of meisjeskleedkamer is. Het bordje is weg. Er worden nieuwe bordjes 
geplaatst.  

- Vuile vloer. Dit komt door gebruik van Buurtsport. Zij zijn erop aangesproken. 
Vrijdagmiddag wordt de vloer weer extra gereinigd. 

- Veiligheid rondom de velden: muurtje veld 1: is onder de aandacht bij de KAM-
coördinator (verantwoordelijke voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden, enz.) 

 
Vraag vanuit de ALV: Waarom zo lange levertijd op de basket? Als er steeds zo’n lange 
levertijd op zit, wordt het lastig dit seizoen.  
Antwoord: We zijn afhankelijk van gemeente en andere partijen, maar we houden er druk op 
en indien er geen actie wordt ondernomen laten we het escaleren. 



  
5. Seizoen 2020/2021  
Joep laat een overzicht van afgelopen seizoen zien, start was mooi met de Tip-Off en een 
wedstrijd van de Heroes en The Hague. We hebben Joost Overeem tot erelid benoemd. 
Daarna zijn we enthousiast begonnen met trainen en wedstrijden, we hadden er zin in. Maar 
Corona sloeg toe. Gelukkig zijn we gezegend met goede en enthousiaste trainers en werden 
trainingen voor de jeugd buiten opgepakt. We probeerden de verbinding te behouden, zo 
hadden we een online nieuwjaarsborrel met Pub Quiz, op Social Media werden we iedere 
week even teruggegooid in de tijd, de kinderen werden uitgedaagd om een kleurplaat zo 
mooi mogelijk in te kleuren en iedereen ontving een kaart met een mooie boodschap. 
Gelukkig mochten we aan het einde van het seizoen weer de zaal in en konden we het 
seizoen al basketballend afsluiten.  
 
Noemenswaardig zijn onze nieuwe VCP’ers (vertrouwenscontactpersonen): Lillian en 
Mariska. En natuurlijk ook onze spelers die bij nationale jeugdteams zijn gaan spelen.  
 
Kortom: we zijn een vereniging waar we trots op kunnen zijn.  
 
6. Financiën 
- Financieel verslag van de penningmeester 
2020/2021 
De penningmeester toont en licht toe de balans en het resultaat (inclusief 
talentenprogramma), winst- en verliesrekening en realisatie.  
 
Het was een ongewoon seizoen, door alle coronamaatregelen. Hierdoor is niet alle 
contributie geïnd en is alleen in rekening gebracht wat is gebruikt: zaalhuur, competitie en 
beperkt de afschrijving op de tenues.  
Het talentenprogramma is zelfvoorzienend. Het programma heeft eigen sponsors en een 
toegewezen deel van het eigen vermogen dat ze kunnen gebruiken als “spaarpot”. Het 
resultaat van het talentenprogramma wordt toegeschreven naar dit toegewezen deel van 
het eigen vermogen.  
Het resultaat is weliswaar negatief, maar is ook beperkt gezien dit vreemde seizoen. De Tip-
Off was volledig voor rekening van de vereniging, maar daar was voor gespaard. We mogen 
er trots op zijn dat we, ondanks dit vreemde jaar, wederom een teruggave hebben kunnen 
realiseren voor onze leden op basis van de deels gefactureerde contributie en de direct 
toewijsbare gemaakte kosten. Hiervoor zijn alle overige inkomsten gebruikt om de 
doorbelasting van de kosten aan de leden zo beperkt mogelijk te houden.   
 
Opmerking van de ALV: er staat een behoorlijke post “betalingsverschillen contributie” op 
het resultaat. 
Reactie: Dit is te veel in rekening gebrachte contributie (bijv. door opzeggingen, die nog 
kosteloos gedaan mochten worden) en niet-betalende leden die zonder bericht vertrokken 
zijn 

 



Opmerking van de ALV mbt de balans: Waar komt die reservering vandaan?  
Antwoord: Dit is een reservering voor niet-ontvangen contributie (zie boven). Deze 
reservering is om aan te geven dat we als vereniging rekening houden met oninbaarheid. Dit 
is voor eventuele toekomstige financiers van groot belang 
 
- Verslag van de kascommissie, bestaande uit de leden : Jan van Gestel en 
Joost Overeem 
We danken Jan en Joost voor hun bijdrage 
Joost neemt het woord: het is voor mij de eerste keer in de kascontrolecommissie. De 
penningmeester heeft het uitstekend gedaan, heeft een goed inzicht gegeven. Vragen 
werden naar behoren beantwoord. 
 
De kascommissie had geen opmerkingen en adviseert de ALV decharge te verlenen voor het 
gevoerde financieel beleid. 
 
De ALV verleent unaniem decharge voor het gevoerde financiële beleid 
 
- Verkiezing lid kascommissie : aftredend: Jan van Gestel 
Wie wil zitting nemen in kascontrolecommissie? Mariska Langermans biedt zich aan. De ALV 
gaat akkoord, dus Mariska vormt samen met Joost de kascontrolecommissie voor het 
komende seizoen. 
 
- Vaststellen contributie 
De contributie wordt dit seizoen niet verhoogd. Het seizoen is immers al begonnen, we 
willen niet tijdens het lopend seizoen de contributie veranderen. 
 
Volgend seizoen moeten we dan naar verwachting wel met een grotere stap verhogen. 
 
Vraag vanuit de ALV: Verwachten we hogere zaalhuur?  
Antwoord: Ja, dit jaar 50 cent per zaal per uur hoger.  
Vervolgvraag: Wat verwachten we dat dat voor de contributie betekent?  
Antwoord: Dat zien we terug op de begroting van komend seizoen 
 
- Begroting seizoen 2021-2022 
De penningmeester toont de begroting en licht toe. 
 
Vraag van de ALV via chat: De begroting van de Grote Club Actie daar zitten we nu al 
overheen en zal alleen maar groter worden. Is het dan verstandig om deze al te verhogen?  
Antwoord: het is een behoudend budget; we rekenen onszelf niet rijk. Liever een meevaller 
op het resultaat dan een tegenvaller. 
 
Vraag van de ALV: hoe komt het dat de kosten van het talentenprogramma dit seizoen lager 
zijn? 
Antwoord: er zijn meer sponsors en minder activiteiten, ook trainers hebben afgezien van 
vergoeding 
 



Vraag van de ALV over zaalhuur: is verhoging nu meegenomen? 
Antwoord: Ja 
 
Vraag van de ALV: Wat is de inschatting van het risico aan de opbrengsten kant?  
Antwoord: er kan nog een incasso traject opgestart worden waarbij de vereniging geen risico 
loopt, aangezien in onze statuten is opgenomen dat een lid zonder opzegging de volledige 
contributie schuldig is. Subsidie kan veranderen, 80% van scheidsrechtersopleiding kan 
gesubsidieerd worden. Voor het talentenprogramma: de sponsoring kan wijzigen, maar is op 
te vangen door reserves.  
Vervolgvraag: Dus niet aan de kostenkant of aan contributie kant?  
Antwoord: Nee, dat mag ook niet. We hebben nog wel reserves als er evt. tegenvallers zijn.  
 
7. Takenbeleid  
We vragen leden en ouders taken rondom wedstrijden uit te voeren.  
We merken dat er aan het begin van dit seizoen wel wat opstartproblemen zijn. We hebben 
weinig scheidsrechters en het blijft ook lastig bij het tafelen. Er is het nodige verzuim. Taken 
zijn nu verdeeld tot eind november. Verder zijn we ook flink aan het groeien, het is gelukt 
om voor alle teams trainers te vinden. Met maar 2,5 seniorenteams is het lastig het 
scheidsrechterschema te vullen. Spelers van MSE2 moeten ook elders fluiten, dit is dus voor 
hen een extra taak. Maar scheidsrechterscursussen worden weer opgestart, dus hopelijk 
groeit het aantal in te zetten scheidsrechters snel. 
 
Bij dezen worden leden/andere betrokkenen uitgenodigd een keer mee te denken over de 
taken rondom de wedstrijden (scheidsrechters/tafelen).  
 
Opmerking van de ALV: het verzuim kan komen doordat de tijden van taak en wedstrijd ver 
uit elkaar liggen. 
Reactie: er wordt zo veel mogelijk rekening mee gehouden, maar is niet overal op te lossen.  
 
Vraag van de ALV: Zijn er voldoende scheidsrechters voor de landelijke teams?  
Antwoord: Ja, dat is gelukt. 
 
Tip van de ALV: info over takenverplichting bij inschrijving aanscherpen.  
Reactie: dit jaar is er weer een infoboekje (geüpdatet) en dat wordt ook gedigitaliseerd.  
 
Opmerking van de ALV: als er taken worden verzuimd, geef dat dan door aan de trainer. Die 
kan spelers er dan op aanspreken. 
Reactie: Dit gaat nu via de teammanager en gaat niet op naam. Het is de verantwoording van 
de teammanager om binnen het team in te delen.  
 
Joost biedt zich aan om een keer hierover te praten en ideeën uit te wisselen. Verder is 
iedereen welkom.  
 



8. Voorstel tot aanpassing huishoudelijk reglement 
Het Huishoudelijk Reglement is onder de loep genomen. Er is een aantal zaken veranderd, 
waardoor het Huishoudelijk Reglement ook aangepast moest worden. Het Huishoudelijk 
Reglement is gemaild bij de uitnodiging en heeft iedereen door kunnen nemen. De 
belangrijkste zaken worden tijdens de ALV getoond.  
 
Opmerking van de ALV: Er staat in het Huishoudelijk Reglement dat het 
scheidsrechtersdiploma naar 2e jaars U16 gaat, maar je kan de leden het ook in het 1e jaar 
laten halen, maar pas in 2e jaar indelen. Dit om het aantal scheidsrechters te vergroten. 
Reactie: Gevaar is dan dat ze het verleren en niet meer willen/kunnen fluiten. Het aantal 2e 
jaars is nu groot en we gaan nu een inhaalslag doen, dit is nu voldoende. Leden moeten wel 
al het spelregelbewijs in het 1e jaar U16 halen, dat is straks ook vanuit de NBB verplicht.  
 
Vraag van de ALV: is de schrijfcursus de tabletcursus en ook klok bedienen?  
Antwoord: Ja. Cursus tafelofficial is meer passend, wordt aangepast in het Huishoudelijk 
Reglement. 
 
Stemming 
Stemt de ALV in met de wijzigingen?  
Via online stemmen kan de ALV hun stem uitbrengen. Dit werkt niet bij iedereen goed. Alle 
aanwezigen stemmen via stemknoppen of geven akkoord in de chat of mondeling. 
 
Hierbij zijn de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement door de ALV goedgekeurd. 
 
9. Sanctiebeleid 
Binnen het bestuur hebben we stilgestaan wat te doen als mensen hun verplichtingen niet 
nakomen of als er sprake is van andere vormen van ongewenst gedrag. Daarvoor hebben we 
een sanctiebeleid beschreven. Dit is meegestuurd met de uitnodiging per mail. 
Nieuw hierin is de boete voor het niet nakomen van de wedstrijdtaken.  
 
Vraag van de ALV in de chat: Aan wie is het om de boete te innen?  
Antwoord: we gaan nog uitwerken hoe dat vorm moet krijgen.  
 
Opmerking van de ALV: ik heb dit meegemaakt bij een andere vereniging. Er volgden veel 
discussies en het bestuur heeft ook veel boetes weggeschreven. Er werden verschillen 
gemaakt. Dit heeft geleid tot weglopen van leden.  
Reactie: we moeten draaien op vrijwilligers en het is niet wenselijk dat er taken niet 
nagekomen worden, dan stort de vereniging in. Op de een of andere manier moeten er 
blijkbaar consequenties aan verbonden worden. Maar dit is nog een eerste voorstel en zeker 
nog open voor discussie. 
 
Vraag vanuit de ALV: is dit niet terug naar oude beleid? Wel goed om er consequenties te 
verbinden. Maar kan het ook anders? Bijvoorbeeld eerst een waarschuwing, of niet 
meespelen met eigen wedstrijd. 
Antwoord: als we vervanging moeten zoeken en vergoeden, is er ook deel van de boete 
nodig. Maar eerst waarschuwen is geen rare gedachte.  
Dit is ook antwoord op de vraag in de chat.  



 
Vraag van de ALV: Los van de boete, is het ook onderdeel van het sanctiebeleid: niet 
voldoen aan verplichtingen, kan je uitgesloten van wedstrijden. Is dat niet dubbel straffen, 
klopt dat wel? 
Antwoord: ja, dat is zo.  
 
Vraag uit de ALV: Worden ouders ook beboet?  
Antwoord: Zoals het nu is omschreven gaat het om leden. Ouders bij jongere teams worden 
door teammanagers ingedeeld en komen over het algemeen hun taak wel na. Het gaat meer 
om scheidsrechters en tafelen door leden.  
 
Opmerkingen, tips en vragen uit de ALV: 
- beleid was in het verleden ook zo en heeft toen ook tot heftige discussies geleid.  
- een boete van 20 euro is erg hoog.  
- eerst waarschuwen, 2e keer wel de boete.  
- dit beleid betekent wel een hele administratie.  
- Kunnen we achterhalen waarom we van dit beleid zijn afgestapt? 
- er zullen mensen zijn die hun taken gaan ‘afkopen’ door de boete te betalen en ontlopen 
zo hun taak 
- tip: maak een poule met scheidsrechters die willen fluiten. Mensen die willen afkopen, 
vragen leden uit deze poule en betalen die. 
 
Opmerking van het bestuur: 
We moeten als basis ervan uit gaan dat iedereen zijn taken uitvoert. Dit sanctiebeleid is voor 
degenen die hardleers zijn.  
 
Conclusie: 
Het sanctiebeleid gaat terug naar de tekentafel. Alle opmerkingen, vragen en tips worden 
besproken binnen het bestuur. Daarna wordt er een concreet voorstel gedaan. Iedereen die 
hierover nog mee wil denken, kan zich melden bij Hein. Daarna goed communiceren binnen 
de vereniging.  
 
10. Bestuursmutatie 
Aftredend bestuurslid: Jasper Schoonhoven.  
 
Namens iedereen: Jasper, bedankt voor de bewezen diensten. Je hebt veel gedaan en je 
ingezet voor High Five. Bedankje komt eraan! 
Jasper: ik heb het met veel plezier gedaan en laat het met veel vertrouwen achter. Ik wil 
graag iedereen nog met raad en daad bijstaan.  
 
Er bestaat nog een vacature ‘bestuurslid Vrijwilligerszaken’. De vacature wordt uitgezet. 
 



11. Seizoen 2021 - 2022 
Wouter toont en bespreekt de verwachtingen en doelen voor het dit seizoen. Plannen en 
ambities worden benoemd en we willen meer activiteiten organiseren om het clubgevoel te 
vergroten.  
 
Dit neemt wel met zich mee dat we ernaar toe moeten om meer in commissies te gaan 
denken en uitvoeren. Dan kan het bestuur besturen en de commissies houden zich bezig 
met de uitvoerende taken. Vrijwilligers zijn daarom meer dan welkom! 
 
Tot slot gaan we ons weer meer bezighouden met sponsoring. Dit is erg belangrijk, zodat we 
niet steeds maar afhankelijk zijn van subsidies. Daarom wordt een Sponsorcommissie 
opgericht en inmiddels heeft zich een kartrekker/voorzitter gemeld: Winfred Otten. 
 
12. Rondvraag 
Joost: Het BuitenCourt is afgeketst. Kan het bestuur dit toelichten?  
Reactie: er zijn veel ontwikkelingen en ideeën, hoeft ook niet per se een buiten court te 
worden. De bouwcommissie gaat nog bij elkaar komen. We staan zeker nog open voor een 
homecourt, de ideeën worden verder onderzocht, maar is iets voor op de langere termijn.  
Tip van de ALV: kijk ook naar veld bij een school.  
Reactie: dat wordt onderzocht. Er zijn al wel contacten. 
 
Jeroen: Heeft vanavond veel nieuwe info gehoord. Maar het team van Jeroen (het 
rolstoelteam) heeft geen teammanager en geen trainer. Hij vraagt zich af: wat betekenen wij 
binnen de club?  
Reactie: We vinden het zeker ook jammer dat we geen rolstoelteam hebben kunnen 
opzetten. De rollers zijn zeker wel een wezenlijk onderdeel van de vereniging. Voor het idee: 
het Heren 2 bijv. heeft ook geen trainer. Neemt niet weg dat het wel goed is om een keer in 
gesprek te gaan met elkaar om ervoor te zorgen dat er meer binding komt. Jeroen geeft aan 
hier graag op in te willen gaan. Wouter neemt contact op met het rolstoelteam.  
Tim geeft aan dat hij een keer met VU18 een rollertraining wil doen, om de binding te 
vergroten.  
Joep: goed dat dit soort initiatieven worden genomen. Hij geeft ook aan dat we trots zijn op 
het rolstoelteam. We kunnen altijd hulp bieden, dus trek aan de bel.  
Wouter: wil graag de integratie van de rollers vergroten. Hiervoor iets opzetten binnen de 
vereniging. Samen over nadenken.  
 
Jeroen: de vloeren van de kleedkamers zijn erg glad. Is voor de rollers echt een probleem. 
Reactie: Hein heeft contact met beheerder, wist helaas dit probleem niet, maar gaat hij deze 
week melden 
 
Geerten: suggestie: in takenoverzicht ook taken opnemen die H2 buiten de deur doet.  
 
13. Sluiting 
Bedankt iedereen voor de aanwezigheid.  
Sluiting: 21:50 uur 


