Notulen Algemene Ledenvergadering 2017
Datum: ALV:
Tijdstip:
Locatie:

08-12-2017
19:30 uur
kantine Sporthal Egerbos (Drie Decembersingel 34, Blerick)

1. OPENINGSWOORD
Randolph Keyner (RK) opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij legt de ALV de aan zichzelf
gestelde vraag voor of hij komende ALV nog een voor een vierde keer deze vergadering zal openen. Ter
toelichting van dit dilemma deelt hij het thema van deze avond: ‘Hoop!?’. RK opent net als afgelopen
jaren de vergadering met een video. Dit keer met twee filmpjes die symbolisch voor bovengenoemd
thema staan, zowel in positieve als in negatieve zin. Het eerste filmpje is gemaakt tijdens de, in het kader
van het veilig sportklimaat, gewonnen clinic gegeven door Hakim Salem. Het filmpje van Omroep Venlo
met de noodoproep van onze vereniging wordt daarna getoond. Leden weten desgevraagd prima aan te
geven welk filmpje op Hoop! Slaat en welk op Hoop? RK zal later deze ALV terugkomen op de
opgeworpen vraag over zijn eigen toekomst binnen Venlo Sport Crusaders.
Hoop?
●
●
●
●
●

Diverse bestuurs- en commissieleden treden af
Betrokkenheid is laag
Initiatieven blijven uit, we staan stil
(Te) weinig trainers, wachtlijst U12
RK zwaar belast

Hoop!
●
●
●
●
●
●
●

Groei leden (met name meiden)
G-basketballeden
Nieuwe bestuursleden melden zich aan
Leuke acties (clinic)
Financieel gezond
Mooie samenwerkingsverbanden (o.a. clinics bij scholen)
Meer samenwerking met andere gebruikers Egerbos, zoals HVB en United

2. BERICHTEN VAN VERHINDERING
Zie bijlage.
3. MEDEDELINGEN
1. Over de notulen 2016 zijn geen vragen gesteld of opmerkingen geplaatst. De notulen van de
Algemene Ledenvergadering 2016 zijn daarmee vastgesteld.
4. JAARVERSLAG
Iedereen heeft toegang tot het jaarverslag en kan hierover desgewenst vragen stellen. RK vraagt enkele
leden waarom er geen interesse is deze stukken vooraf door te nemen. Tip van de aanwezigen: stuur het
jaarverslag mee bij de uitnodiging zodat het makkelijker is toegang te krijgen.

In het jaarverslag staan kort samengevat alle zaken van het afgelopen jaar. De aanwezige
commissieleden geven een korte toelichting:
-

-

-

-

-

-

Jacquelien Kaandorp (wedstrijdcommissie): de organisatie van wedstrijden verliep wat
moeizamer dan vorig jaar, maar alles is aardig goed verlopen en dit is ook de
verwachting voor komend seizoen.
Eef Schoon ook namens Jolanda Swinkels (scheidsrechterscommissie): deelname aan
het spelregelbewijs is weliswaar verplicht, maar de deelname was matig.
Zonder het diploma mag je niet fluiten. dus het is wel belangrijk.
Maral Tabei, ook namens Iris van der Broek (sponsorcommissie): we hebben
deelgenomen aan de AH sportactie, het sponsormateriaal is aangepast en er wordt
gewerkt aan een sponsor filmpje.
Anneke de Wit (activiteitencommissie): er zijn geen nieuwe activiteiten ontwikkeld. Wel
zijn de vaste activiteiten georganiseerd. Anneke zou graag meer betrokkenheid zien en
iemand die haar rol wil overnemen.
Randolph namens Esther Blom (publiciteitscommissie): Esther verzorgt (samen met
Jacquelien) de Facebook pagina, houdt de website bij, maakt de flits en bundelt de
stukken voor het jaarverslag. Facebook is dit jaar actiever ingezet. Dit wordt herkend
door de aanwezigen en als positief ervaren.
Technische commissie (vacant): ook afgelopen jaar was deze commissie helaas
onbemand. RK omschrijft kort de functie-inhoud van deze commissie. Waar noodzakelijk
zijn punten opgepakt door andere bestuurs- en commissieleden.

5. VERKIEZING BESTUURSLEDEN en AANSTELLING COMMISSIELEDEN
●

VERKIEZING BESTUURSLEDEN

Rooster van aftreden (artikel 5.2 statuten):
jaar van aftreden

functie

naam

2018

voorzitter

Randolph Keyner

2019

penningmeester

Mathias Raap (MR)

2017

secretaris

Petra Valkenberg (PV)

PV stelt zich niet verkiesbaar. MR treedt tussentijds af. Beiden zijn met name door andere
werkzaamheden niet langer beschikbaar.
Er hebben zich twee nieuwe kandidaten voor de vacante bestuursfuncties gemeld.
-

-

Frank Wijnands heeft een eigen bedrijf en is reeds penningmeester
bij andere verenigingen. Via de oproep op Omroep Venlo is hij met ons in contact
gekomen voor de rol van penningmeester.
Sofie Wulandari is als ouder betrokken bij Venlo Sport. Haar dochter speelt sinds enige
tijd in het U14 team en vind het leuk. Sofie vindt belangrijk dat de vereniging blijft
bestaan. Ze is werkzaam op het gebied van salarisadministratie. Het bestuur heeft met
Sofie gesproken over de rol van secretaris.

Een derde persoon, Netty Berkhout, heeft zich na contact met RK gemeld om de ledenadministratie als
deeltaak van het secretariaat op zich te nemen. Netty heeft vroeger zelf gebasketbald. Ze is getrouwd
met Nico, voormalig speler en trainer binnen Venlo Sport en in die hoedanigheid is er altijd contact
gebleven met beiden.
De ALV stemt unaniem in met de aantreding van Sofie Wulandari als bestuurslid. Het thans zittende
bestuur benoemt haar in de rol van secretaris.
Frank Wijnands neemt de plaats in van de tussentijds terugtredende Mathias. Statutair is voor deze
tussentijdse benoeming geen stemming in de ALV vereist. In de komende ALV pas wordt Frank
verkiesbaar gesteld als bestuurslid.
De benoeming van Netty Berkhout betreft geen bestuursfunctie en behoeft daarom ook geen stemming in
de ALV.
De nieuwe leden worden bedankt voor hun interesse en aanmelding.
PV en MR zullen nog tot einde 2017 ondersteunende werkzaamheden verrichten en zorgen voor een
goede werkoverdracht. Voor de lopende inrichting van Sportlink met betrekking tot de boekhouding is
naast MR ook de eerdere penningmeester Jos van der Heijden beschikbaar en betrokken.
Het nieuwe rooster is daarmee als volgt:
naam

functie

jaar van aftreden

Frank Wijnands

penningmeester

2021

Sofie Wulandari

secretaris

2020

Randolph Keyner

voorzitter

2018

Is als plaatsvervanger benoemd
door het Bestuur als gevolg van
tussentijds aftreden MR. Indien bij
ALV 2018 gekozen is het jaar van
aftreden 2021.

Volgend jaar is de zittingsperiode van RK afgelopen. Hij geeft aan dat de betrokkenheid binnen de
vereniging mede zal bepalen of hij zich opnieuw verkiesbaar stelt.
●

AANSTELLING COMMISSIELEDEN

Het overzicht van commissieleden is als volgt:
Commissie

functionaris

Stand van zaken
Jolanda stopt. Eef geeft tijdens de
vergadering aan dat het uitvoeren van haar
taken in haar eentje voor haar persoonlijk niet
haalbaar is. Hulp gevraagd dus!

Scheidsrechterscommissie

Eef Titulaer-Schoon /
Jolanda Swinkels

Wedstrijdcommissie

Jacquelien Kaandorp

-

Technische commissie

-

De functie is al enkele jaren vacant maar

desalniettemin van belang. Jeroen Berkhout
geeft aan dat hij mogelijk interesse heeft in de
een rol binnen de technische commissie. RK
gaat hierover nader met hem in gesprek.
Evenementencommissie

Anneke de Wit-Veringa

Anneke stopt.

Publiciteitscommissie

Esther Blom

Esther stopt.

Sponsorcommissie

Iris van der Broek /
Maral Tabei

-

Het bestuur benadrukt de nut en noodzaak van de commissies. Het werk wat op de achtergrond wordt
gedaan maakt dat iedereen kan (blijven) basketballen. Het bestuur doet een beroep op de ALV.
Meerdere commissies staan onder druk. Wellicht zijn er mensen (in je omgeving) die hierin iets kunnen
betekenen.
6.
A. BEHANDELING FINANCIEEL VERSLAG 2016-2017
MR geeft een korte toelichting en verwijst verder naar het jaarverslag. Het positief behaalde resultaat. is
mede mogelijk gemaakt door sponsoren, waarvoor dank.
B. VERSLAG KASCOMMISSIE
De leden van de kascontrolecommissie, Miranda van Leysen en Demi van den Bergh hebben op 1
december 2017 de boekhouding gecontroleerd. De boeken zijn in orde bevonden. De vergadering
dechargeert op advies van de kascontrolecommissie het Bestuur voor wat betreft haar verantwoording
over het boekjaar 2016/2017.
C. BENOEMEN KASCOMMISSIE
Het nieuwe rooster wordt als volgt vastgesteld:
2017/2018
(1e keer, mag hierna nog 1 keer)
2017/2018
(2e en dus laatste keer)
Reserve 2017/2018
(2e en dus laatste keer indien ingezet)

J. Berkhout

D. van den Bergh

R. Lemmen

7. BEGROTING 2017-2018
Mits inkomsten uit sponsoring gelijk blijven worden voor komend jaar geen bijzonderheden verwacht.
Rik Lemmen vraagt of de kilometervergoeding (met betrekking tot het vervoer naar wedstrijden) weer via
de vereniging kan worden ingesteld. Voor- en nadelen worden door aanwezigen kort besproken. In
sommige teams is het zelf regelen van de reiskostenvergoeding geen probleem, maar in met name
jeugdteams wel. Afgesproken wordt dat het bestuur dit punt als actiepunt zal opnemen in de vergadering
van 3 januari as (actie).
8. BESTUURSVOORSTEL
Niet van toepassing
9. RONDVRAAG

Yadollah en Tom hebben afgestemd dat Yadollah de nieuwe U12 leden (op de vrijdagen) traint en Tom
de wedstrijdspelers. RK, die de nieuwe U12 leden op maandag traint, stemt eventuele nieuwe
trainingstijden- en mogelijkheden af met beiden.
Tom vraagt wanneer er weer eens een trainersvergadering plaatsvindt. Als hieraan behoefte is kan dit
altijd. Initiatief hiervoor ligt ook bij de trainers zelf. Overleg kan overigens ook altijd informeel en praktisch.
De lijntjes met het bestuur zijn kort.
Jack geeft aan dat het RC-team steeds kleiner wordt (blessures, zwangerschap, spelers die training
geven of zijn gaan meespelen bij het damesteam) waardoor er bijna geen team meer over is, Ook bij het
herenteam wisselt de opkomst enorm. Hier spelen ook recreanten mee. De trainingstijden zijn
verschillend. Ramon en Jack stemmen af dat zij gelijk gaan trainen zodat zij elkaar beter kunnen
aanvullen waardoor iedereen prettig kan trainen. Suggestie wordt gedaan dat alle senior recreant-spelers
ook bij het recreantenteam meetrainen.
Dat er diverse recreanten (veelal studenten) buiten Venlo Sport zijn gaan basketballen is een
ontwikkeling waarvan we ons bewust zijn maar waaraan we weinig kunnen veranderen. Ons aanbod sluit
minder aan bij de wensen van studenten dan dat van anderen (denk aan tijden, locatie en met name
kosten). Het is voor ons niet haalbaar hieraan te voldoen.
10. SLUITING
RK bedankt PV en MR voor hun inzet de afgelopen jaren en trakteert hen op een attentie.
RK dankt de aanwezigen voor de aanwezigheid en betrokkenheid. Hij vraagt iedereen bij thema ‘Hoop?!’
stil te blijven staan en vooral de Hoop! uit te dragen naar anderen. Hij hoopt volgend jaar nog 3 jaar door
te willen gaan.

