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Notulen ALV 19-06-2019 
Aanwezig: Ted, Henri, Jacob, Roel, Sophie, Annemieke, Marielle, Coen, Quintijn, Tommy, 

Dani, Karin, Thijs. 

Opening en mededelingen 

Welkomswoord Ted. Agenda omschreven.  

 

Verslag ALV 1 augustus 2018 

Geen inhoudelijke feedback op verslag. 

Actiepunten aan de hand van vorige ALV besproken.  

Jaarverslag 2018-2019 en vooruitblik 2019-2020 

Terugblik op vorig seizoen. H1 is een goede middenmoot in de klasse, Ju16 werd kampioen 

Met vertrek D1 is een aderlating gelaten, rest van de dames hebben daar niet onder 

geleden. 

 

Evenementencommissie 

We hebben 9 evenementen per seizoen. Ene evenement is wat groter dan de ander. Het 

concept ‘samen organiseren’ proberen we aan te trekken. We moeten wellicht onze 

vraagtekens zetten bij het familie toernooi. Hier blijkt weinig animo voor te zijn. Wellicht een 

idee om dit een jaar niet te doen, kijken of het gemist wordt. 

NWY eve gala; wie gaat dit leveren dit jaar? 

Nieuwe visie: ieder groepje zit bij een evenement en vergadert met dit groepje zodat niet 

telkens de hele groep bij elkaar hoedt te zitten 

 

Communicatie 

Communicatieplan is opgesteld, voor de kern: zie sheet. Zit meer structuur in zodat voor ons 

en voor anderen duidelijk is via welke kanalen het bestuur communiceert. 

Nieuwe website, onze huisstijl. Communicatie commissie zoekt nieuwe leden. Ook blijven 

we op zoek naar leden die wedstrijdverslagen willen schrijven. Jacob zet het 

communicatieplan op de site. 

 

TC 

De TC wil deze ALV graag laten zien dat zij het afgelopen seizoen enorm hard gewerkt 

hebben  om alle actiepunten, en meer dan dat, om groei te bewerkstelligen in de club. 

Binnen de TC zijn 7 commissies.  

 

Commissie indeling trainers teams en training 

Conclusie : gaat goed 

Verbeterpunt: Communicatie nieuwe leden 

 

Commissie trainersbegeleiding: 

Trainers zijn vooruitgegaan.  

Verbeterpunt: Communicatie U16 en basketbalontwikkelingsplan. Dit plan gaan uitvoeren 
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volgend seizoen. 

 

Commissie opleiding en diploma. 

Conclusie: Goed gegaan 

Verbeterpunt: De leden hebben geen gebruik gemaakt van de uitleg I-pad en nieuw 

scorebord 

 

Commissie Mini TC 

Conclusie: Niet erg veel mee gedaan 

Verbeterpunt: Iemand anders zoeken om deze commissie te leiden. 

 

Commissie Materiaal 

Conclusie: Kan beter 

Verbeterpunt: Daadkracht. Er moet structuur in de materialen. Vraag: Kan er een 

stopcontact komen in de kast voor het oplader van de Ipads. 

Vraag: Is er al WIFI in de zaal? 

 

Commissie oudercontact 

Conclusie: Marielle van Heumen gaat dit aankomend seizoen doen. 

Verbeterpunt: geen 

 

Commissie jeugd en ontwikkeling 

Conclusie: We hebben gewerkt met Sjors Sportief, Move, Rising stars, Clinic scholen en 

heren 1 heeft 2x clinic voor jeugd gegeven. 

Verbeterpunt: Clinic op scholen, trainingen heren en dames voor jeugd. Communicatie met 

scholen kan beter en de trainingen van de heren en dames voor jeugd is helaas niet gelukt. 

Liep niet soepel i.v.m. trainingstijden bijvoorbeeld. De oplossing is uiteindelijk gekomen dat 

de H1 twee trainingen geeft.  

 

Conclusie is dat we trots mogen zijn om hoe het gaat, Dani en Tommy voegen zich bij de TC. 

Daarnaast zoeken we nog iemand voor de mini TC en de opleidings- en diploma commissie. 

 

Financieel verslag en begroting 

Vertrek D1 was van invloed op de begroting. Nieuwe begroting opgesteld naar aanleiding 

van vertrek D1.  

We hebben de begroting en resultatenrekening besproken en vergeleken. 

Contributie is hoger uitgevallen, sponsoren is hoger uitgevallen. Opvallend is Octopus 

Culinair, deze gift viel heel ruim uit.  

De zaalhuur; de factuur van jan t/m mei is nog niet binnen gekomen. 9000 euro is 

gereserveerd voor deze factuur. 

De bondsafdracht is iets hoger uitgevallen dan begroot door meer leden en bondafdracht 

vorige seizoen. De commissies hebben iets minder uitgegeven. Onderaan de streep een net 

resultaat van 4000 euro.  Nu ruim 9000 euro op de spaarrekening. We streven er als club 
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naar om rond de 10.000 euro als buffer aan te houden voor onvoorziene kosten. Geen 

vragen over de jaarrekening vanuit de ALV.  

Annemiek en Bart hebben de kascontrole afgenomen. Handtekening is gezet, controle is 

gecontroleerd en akkoord bevonden. 

Algemene stem maakt dat de begroting is aangenomen. 

 

Vooruitblik begroting 2019-2020: 

Verwachting dat er minder contributie binnen komt. Acties en sponsoring is in verwachting 

naar beneden aangesteld. Reservering van 9000 euro voor zaalhuur 18-19 wordt ingeboekt 

want die moet dit jaar nog betaald worden. 

Tarief zoals nu betalen hebben we in de begroting opgenomen t/m januari. Januari t/m mei 

hebben we het hoge tarief gerekend voor de zekerheid. 

Voor landelijk spelende teams geld dat er een bijdrage gerekend wordt voor scheidsrechters 

etc. werd voorheen achteraf gerekend, die is nu meegenomen in de begroting. 

Trainingsvergoeding zal iets hoger worden als we een nieuw u22 starten en een nieuw u10 

maar voor nu is deze vastgesteld. De commissies hebben iets meer begroot gekregen omdat 

het kaderfeest in nieuw begrotingsjaar vallen en wellicht het kaderfeest 19-20 ook. Vandaar 

dat de commissies iets meer begroot hebben gekregen. Op dit moment worden er geen 

opleidingen of cursussen gevolgd, dus is dit budget naar beneden bijgesteld. Positief saldo 

van 550 euro wordt op dit moment begroot. Naar verwachting kan dit alleen maar meer 

worden, niet minder.  

Er komt een sponsorcommissie, die krijgen geen target en dit wordt niet meegenomen in de 

begroting. 

De contributie wordt niet verhoogd, enkel de indexatie van 1.7%. Verder geen vragen over 

de begroting. Stemming met algemene stemmen aangenomen: Begroting 19-20 is 

aangenomen. 

Kascommissie: Annemiek wil nog een jaar kascommissie draaien. Coen Hurkmans sluit hierbij 

aan. 

Sponsorcommissie: Dani en Tommy willen de sponsorcommissie gaan draaien. Ze hebben al 

samengezeten om plan te maken en we gaan voor structurele sponsoring. Hopelijk kunnen 

we volgende ledenvergadering vertellen hoe dit verlopen is. 

 

Aanvulling huishoudelijk reglement 

Beëindiging lidmaatschap vóór 1 juli 

Schriftelijk via e-mail bij de secretaris 

Maar we voeren een korting door: Bij medische redenen o.a. zwangerschap en bij blessures 

langer dan 6 maanden. Hoe gaan we dit doen? Je meld je bij de penningmeester voor 1 jan. 

Dan kom je in  aanmerking voor korting. Bestuur gaat hierover in overleg. Dan keurt bestuur 

goed of af. Goed? Dan wordt dit verrekend met de laatste betaling seizoen. Je hoeft de 

bondsafsdracht dan niet te betalen. We waken er hiermee voor dat de kosten die wij maken 

voor het seizoen niet verhaald hoeven te worden op onze andere leden. 

Na overleg van het bestuur communiceert de penningmeester dit naar het desbetreffende 

lid. 
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Stemming: Met algemene stem aangenomen. 

 

 

Wedstrijdtenues EVBV Octopus 

Huidige tenues in gebruik sinds 14-15. Veel negatieve feedback op gehad. H1 heeft 

afgelopen seizoen een nieuw tenue gekregen. We willen voor de rest van de club een nieuw 

tenue. We willen een werkgroep oprichten en op de volgende ALV komt een bevestiging. 

2020-2021 gaan we een nieuw tenue draaien met een overgangsperiode van 2 jaar. Via een 

poll gaan we kiezen. In deze werkgroep gaan Dani en Sophie, Henri en Jacob. 

 

Huurharmonisatie binnensport accommodaties Vught 

Met onze nieuwe accommodatie, stichting Elzenburg, hebben we niet altijd even positieve 

ervaringen. Tarifering van de Vughtse binnensport wil de gemeente harmoniseren. De 

kostenverschillen zijn niet te verklaren, niet door bestuur niet door gemeente. Voor 

binnensportverenigingen zal onderscheid gemaakt gaan worden tussen kleine zalen, grote 

zalen, buitenzalen en andere accommodaties. Zo komen er vaste tarieven voor verschillende 

zalen. Met dat voorstel is de werkgroep aan de gang gegaan, de gemeente zijn bedragen aan 

het doorrekenen. Verwachting (gevoel) is dat het tarief ongeveer zal worden op wat wij nu 

betalen. In september moet dit voorstel naar de raad en deze willen accorderen voor 1 

januari. 

Uitgangspunt voor het college is dat er een transparant huursysteem komt zodat alle 

binnensporten gezond en gelijkwaardig kunnen sporten. 

 

Rondvraag 

Wanneer worden de teamindelingen bekend? 25 juni 

Als de stekker in of nabij de kast niet lukt, waarom kopen we geen tablets die zichzelf 

opladen? 

 

Sluiting 

Afsluiting door Ted 

 

 


