
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

 

Woensdag 19-6-2019 Elzenburg Vught 

 

1. Opening en mededelingen  

2. Verslag ALV 1-8-2018  

3. Jaarverslag seizoen 2018-2019 

a. Algemeen  

b. Secretaris  

c. Organisatie, Communicatie en Evenementen  

d. Technische Commissie  

4. Financiën 

a. Jaarrekening seizoen 2018-2019  

b. Verslag Kascontrole commissie  

c. Goedkeuring jaarrekening en decharge bestuur 

d. Aanvulling op artikel 4 van het huishoudelijk reglement inzake 

contributievermindering n.a.v. langdurige blessure of zwangerschap  

e. Toelichting en vaststelling begroting 2019-2020 

5. Wedstrijd tenue EVBV Octopus 

6. Huurharmonisatie binnensport accommodaties in Vught 

7. Rondvraag 

8. Sluiting  
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Notulen ALV 

01-08-2018 

Opening van de vergadering door de voorzitter. Ted bespreekt de agendapunten. 

Bestuurswissel.  

Ted haalt aan dat er een nieuw bestuur is sinds de vorige ALV. Bestuur bestaat uit Ted, Henry, Jacob, 

Roel en Sophie.Prettig team. 

Jaarverslag 2017/2018.  

Het lijkt de goede kant op te gaan met Octopus. Het Octopus gevoel komt steeds meer terug onder 

onze leden.  

Actiepunten aan de hand van de vorige ALV.  

° Coaches benaderen om goed te controleren op de lijsten van zaaltaakopkomst. 

We zijn op de goede weg, maar is nog wel een slag in te behalen. We moeten dit niet alleen achteraf 

checken, maar ook proactief mee aan de gang gaan. Er is inmiddels een reglement opgesteld voor  de 

zaaltaken. 

° Nieuwe leden dames 1 en heren 1 benaderen voor E-cursus of extra taken. Als bestuur zijn we aan 

het kijken naar een systeem waarbij we werken met punten. Hierbij kun je zelf aangeven waar je 

voorkeur ligt en in hoeverre je hoeveel punten kunt behalen. Wel moeten er taken gedaan worden 

waarbij verwacht wordt dat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. Vraag van Rachel of de E-cursus 

verplicht gesteld wordt. Antwoord: we gaan kijken naar aantal punten per lid i.p.v. taken verplicht te 

stellen. De regel dat ieder senior lid een F bewijs moet hebben blijft de eis.  

° Een plan opstellen hoe de reserves van de vereniging omhoog gebracht kunnen worden. Vorige 

ledenvergadering is dit besproken. Er zijn een aantal acties die we moeten doen om dit structureel 

rond te brengen.  

Sporthal Elzenburg.  

De sporthal Elzenburg lijkt op tijd gereed en voldoet aan alle eisen. De vraag komt of de klokken 

dusdanig compatible zijn dat er een scorer of timer minder nodig is. Dit is waarschijnlijk niet het 

geval. 

Er is nog wel onzekerheid over de exploitatie. Ted is nog niet vol vertrouwen of stg. Elzenburg de 

exploitatie kan dragen van de kantine. De gemeente is nu nog met Elzenburg zelf bezig onder welke 

voorwaarden stg elzenburg de exploitatie kan dragen. En de financiële impact van de zaal is groot. 

Het uurtarief voor de sporthal is 25 euro per uur. Ted is druk met de gemeente in onderhandeling 

hierover. Volgend seizoen gaan waarschijnlijk alle zalen in Vught geharmoniseerd worden qua 

kosten. Octopus krijgt van de gemeente aankomend seizoen een korting maar de zaalhuur gaat 

stijgen. De uitkomst van de harmonisatie gaat waarschijnlijk uitkomen op 22 euro per uur. Het is voor 

Octopus geen optie om in de martinihal te blijven en de lidwinazaal zal worden gesloopt. In januari 

gaat stg elzenburg de exploitatie van de sporthal waarschijnlijk overnemen. 

Jaarverslag TC 

De TC heeft een nieuwe organisatie,  dus een nieuw beleid. TC bestaat uit 7 portefeuilles. Doelen 

staan beschreven in de TC map. Wat is je doel, wat moet je doen en hoe ga je dit doen.  

De indeling voor trainers en teams is voor 99% compleet. Er moet een plan komen voor u 12 om 

meer spelers te trekken. Zoeken nog een coach voor u16. Hoofdcoach voor D2 zoeken we nog. Roel 

heeft teamindeling ter inzage bij hem. Vraag: wat is de onder-leeftijd voor u12? Antwoord: Het is 

afhankelijk per kind en competenties of je aan kan sluiten bij u12. Suggestie om een instroom-uur in 

een weekend te plannen i.p.v. om 16 uur doordeweeks. 
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Trainersbegeleiding. Hier is voor het eerst een commissie hiervoor. Luuk en Quintijn gaan trainers en 

coaches begeleiden. Quintijn legt uit wat zij aankomend seizoen gaan doen in dit kader. D1 en H1 

gaan trainingen geven aan de jeugdteams. We gaan hiermee de vereniging weer een vereniging 

maken.  

Opleiding en Diploma. Tegenwoordig hebben we overal diploma’s voor nodig. Annemieke waarborgt 

deze eis. 

Mini TC. Er moeten meer belangrijke positieve activiteiten komen voor de jeugd. Koekjes bakken, 

lay/up diploma etc. We willen de jeugd stimuleren.  

Materialen. Er moet een beleid gemaakt worden voor de materialen. 

Oudercontact. We hebben een oudercommissie. Dit is de formele schakel tussen ouders-leden -

trainers en coaches. Jeroen is de schakel tussen TC en leden. 

Jeugd en ontwikkeling. Er zijn te weinig jeugdleden. Hoe meer plezier je hebt, hoe beter de 

organisatie en des te meer leden we kunnen werven. Daar is een plan voor gemaakt. Binnen 5 jaar 

hebben wij ten doel om twee teams u10, u12 en 14 bij de jongens te hebben en een team in elke 

categorie bij de meiden. Dit plan heeft de TC uitgewerkt.  

 

Communicatie 

We hebben een nieuwe site waar iedereen erg over te spreken is. 

Meer structuur in de communicatie; dit is een aandachtspunt. Dit punt staat bovenaan de 

prioriteitenlijst van dit seizoen. Er moet meer differentiatie komen tussen verschillende media zoals 

de website, whatsapp en FB. Suggestie van Wendy: Er is een whatsapp optie waarbij een groep 

aangemaakt kan worden en enkel de beheerder kan posten. Dit kan een informatieve app worden 

hiermee. Roel zoekt dit uit. 

Evenementen. We gaan dit seizoen in met nieuwe energie nieuwe evenementen met hopelijk veel 

nieuwe evenementenorganisatoren. Tommy en Roel hebben een nieuw beleid opgezet voor de 

evenementencommissie.  

Financiën 

Henry toont de sheet met de begroting over 2017/2018 en 2018/2019. 

Problemen volgend jaar: De zaalhuur. Het uurtarief gaat omhoog en we hebben één team meer. Dit 

jaar zal de club dan ook geen positief saldo draaien. Suggestie: om het bedrag wat leden betalen om 

een tweede keer te trainen in de week direct af te schrijven bij contributie. Aangepaste contributie is 

al meegenomen in deze begroting.  

Inhoudelijk waren er geen vragen over 2017/2018. 

Het verslag van de kascommissie is doorgenomen en het voorstel is officieel aanvaard. 

Marcia is het nieuwe lid van de kascommissie en Jeroen het reserve lid. (Coen blijft aan) 

Seizoen 2018/2019. De zaalhuur stijgt. U12 kan niet meer in de kwebben trainen dus dit betekend 

meer kosten aan zaalhuur. We hebben meer teams maar minder leden. 

Contributie gaat omhoog met 15 euro per jaar. Suggestie om sponsors voor de club te vinden. Vraag 

of de tweede keer trainen 50 euro voldoende dekkend is voor 2e keer trainen. Er is geen op dit 

sponsorcommissie, echter het tij van de economie is aan het keren. Dit is HET moment om sponsoren 

te zoeken om onze club te helpen.  

Teamacties. Deze zijn al opgenomen in de begroting. Henri neemt de verantwoordelijkheid om naar 

de teams te communiceren hoeveel zij moeten bijdragen bij de teamactie. Suggestie om het bedrag 

van teamactie hoger te maken i.p.v. het verhogen van de contributie. Suggestie om van ieder team 

een iemand verantwoordelijk te maken voor de teamactie. Suggestie om op facebook te zetten dat 

we iemand zoeken voor sponsorcommissie. Bestuur stelt voor om deze begroting neer te leggen en 
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de vraagt om extra inspanning van onze leden om mee te helen in het zoeken van sponsoren. 

Stemming voor akkoord of geen akkoord op contributieverhoging. Niemand tegen, 1 onthouding, 

rest voor. 

Huishoudelijk reglement. 

In het statuut staan tegenstrijdige zaken t.o.v. het huishoudelijk reglement. Ted heeft dit aangepast. 

Voorbeelden: Jeugdleden mogen niet stemmen, kwartiertje van Koen bij de ALV (gaat eruit) en vana 

nu hebben ereleden toch stemrecht 

Contributieverplichting is gekoppeld aan seizoen, niet kalenderjaar. 

Vraag: of we statuut aan kunnen passen i.v.m. stemrecht jeugdigen. 

 

Actiepunten ALV 2018 : 

- Plan voor u12 om meer spelers te trekken 

- Coach zoeken U16 

- Hoofdcoach zoeken voor D2 

- Instroom-uur in het weekend 

- Meer activiteiten voor jeugd 

- Beleid maken materialen 

- Meer structuur in communicatie 

- Whatsapp optie uitzoeken waarbij enkel beheerder kan posten. 

- Leden op de hoogte brengen aangepaste contributie 

- Tweede keer trainen in de week direct innen met contributie 

- Jeroen nu nieuwe lid kascommissie (i.p.v. Marcia) 

- Sponsoren vinden voor de club 

- Is 50 euro nog voldoende om tweede keer in de week te trainen? 

- Communicatie teamactie 

- Teamactie verplichting verhogen i.p.v. contributie verhoging? 

- Captain aanwijzen per team voor de teamactie 

- Vacature op facebook plaatsen voor leden sponsorcommissie 

- Statuut aanpassen i.v.m. stemrecht voor jeugdigen? 
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Voorstel akkoord, iedereen akkoord. 

 

AVG 

Inspanningsverplichting voor alle bedrijven en verenigingen. Zijn we mee bezig. Nieuw 

privacystatement staat op de website.  

Suggestie om op het inschrijfformyuluer te vermelden. 

 

Brabantse basketbal convenant. 

de vraag of de vereniging dit mee wil dragen. Suggestie betere communicatie hierover. Akkoord 

vanuit de vereniging. 

 

Rondvraag 

Volgende keer eerder beginnen.  

Communicatie is hoofdthema. Zorg over communicatie wordt gedeeld, wordt hard aan gewerkt. 

Octopus boekje. Ideeen over communicatie ga naar jacob. 

Idee voor meer jeugd. FB voorbeeld, mini van de maand. Paas de bal door. 

 

 


