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1. Inleiding
Voor je ligt het jaarverslag van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders van 2017-2018.
Hierin lees je de belangrijkste gebeurtenissen en punten van aandacht tijdens het afgelopen
seizoen. Ook vind je hierin een toelichting op de financiële situatie van de vereniging.
We maken hier ook graag van de gelegenheid gebruik iedereen te bedanken die zich het
afgelopen seizoen heeft ingezet voor de vereniging.
Wil je reageren op dit jaarverslag? Stuur je reactie dan vóór 26 november 2018 naar het
secretariaat via info@venlosportcrusaders.nl
Met vriendelijke groet,
Het bestuur: Randolph Keijner (voorzitter) Frank Wijnands (penningmeester) Randolph Keijner
(interim-secretaris)
Commissies: Jacquelien Kaandorp (Wedstrijdcommissie) Eef Titulaer-Schoon (Scheidsrechteren jurycommissie), Iris van den Broek, Maral Tabei (Sponsorcommissie).
Venlo, november 2018

2. Algemene zaken
Het seizoen begon veilig en sportief met een clinic van Hakim Salem, bondscoach van het
Nederlandse vrouwen basketball team.
Die goede start kreeg een vervolg voor wat betreft de invulling van sleutelposities in het
Dagelijks Bestuur. In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van afgelopen jaar werd de
vacante positie van penningmeester en secretaris ingevuld door Frank Wijnands respectievelijk
Sofie Wulandari. Daarnaast trad Netty Berkhout toe als ledenadministrateur. Jeroen Berkhout
meldde zich als geïnteresseerde kandidaat voor de vacante functie als verantwoordelijk lid
Technische commissie. Jeroen is halverwege het seizoen ook in deze functie toegetreden.
Na een voorzichtige overstap van het ledenadministratiesysteem van AllUnited naar Sportlink,
het door de meeste grote sportbonden, ook onze eigen bond (NBB), ondersteunde en
geautoriseerde ledenadministratiesysteem, draait onze ledenadministratie sinds halverwege
seizoen 2017-2018 volledig via Sportlink.
Seizoen 2017-2018 bracht landelijk de introductie van de persoonlijke basketball-app voor alle
competitiespelers.
Venlo Sport Crusaders was niet bestuurlijk vertegenwoordigd bij de Algemene Vergadering van
de Nederlands Basketball Bond op 25 november 2017 in Almere.
Op 11 november 2017 bezocht een deel van de trainers op uitnodiging van Hakim Salem,
bondscoach van het Nederlandse vrouwen basketball team, het EK kwalificatieduel Nederland
vs Oekraïne.
Op 29 december 2017 verzorgde Tom Koopman (oud-speler van Venlo Sport Crusaders speler
en huidig speler van eredivisionist Den Helder Suns) en Shaquille Austin (basketball
jeugdinternational) een gave basketball clinic ter afsluiting van het jaar.
(Met dank aan Anneke de Wit en Jacquelien Kaandorp.)
Op 4 januari 2018 bezocht een deel van de vereniging op uitnodiging van Tom Koopman, de
eredivisiewedstrijd Weert vs Den Helder.
Op 23 maart 2018 bracht oud-international Henk Pieterse met zijn basketballclinic ‘Pass the
Passion’ weer een bezoek aan Venlo Sport Crusaders.
(Met dank aan Anneke de Wit.)
Op 10 april 2018 bezocht Lammas School & Sixth Form uit Londen Venlo Sport Crusaders en
speelde enkele wedstrijden tegen diverse jeugdteams.

Op 13 mei 2018 vond voor de derde keer op rij het inmiddels traditionele Euregionale
uitwisselingstoernooi met basketballvereniging TV Breyel (D) plaats in sporthal Egerbos.
(Met dank aan Anneke de Wit en Jack Meelkop.)
Ten gevolge van nieuwe Europese regelgeving trad in mei 2018 de Algemene Verordening
Gegevensbescherming personen (AVG) in werking. Ook Venlo Sport Crusaders dient zich aan
deze verordening te houden. Afgelopen seizoen zijn we er nog niet toe gekomen om hieraan
volledig te voldoen.
De druk op bestuur en commissies bleef ook in seizoen 2017-2018 onverminderd groot. We
slaagden er om diverse redenen niet in om de door de voorzitter vorig jaar in de ALV
uitgesproken hoop te vertalen naar een concrete aanpak, uitvoering of naar beleid. Dit maakte
dat taken onvoldoende werden uitgevoerd of noodgedwongen door niet direct daarvoor
verantwoordelijken werden gedaan.

3. Financiële zaken
Stand 29-12-2018 ten behoeve van de ALV van 2018.
Voor het verenigingsjaar 2017-2018 is een begroting opgesteld die gepresenteerd en
goedgekeurd is op de jaarvergadering van november 2017. In de jaarrekening (op te vragen via
info@venlosportcrusaders.nl) vind je de financiële verantwoording over seizoen 2017-2018.
Hieronder een korte tekstuele uitleg bij de cijfers.
Ontvangsten:
Er is een positief resultaat gerealiseerd, dat voor het grootste gedeelte is te danken aan
meevallende contributie-inkomsten (post contributie en Sportfonds) welke groter waren dan
begroot.
In het contributiebedrag zijn ook de boetes opgenomen die de vereniging int van eigen leden
vanwege het met name niet nakomen van jury- en of scheidsrechterverplichtingen. Dit
boetebedrag is seizoen 2017-2018 onder de €100 gebleven.
Ook de gemeentelijke subsidie is hoger dan begroot. Ook dat heeft te maken met toename in
het aantal jeugdleden. Daarnaast moet de subsidie van het Euregionale toernooi met collega
basketball vereniging TV Breyel dat afgelopen seizoen plaatshad bij Venlo Sport Crusaders nog
worden meegenomen. Omdat de financiële afrekening hiervan nog gaande is kon dit
subsidiebedrag nu nog niet worden opgenomen.
Uitgaven:
Evenals andere jaren is de grootste uitgavenpost de zaalhuur. Ruim meer dan in 2016-2017 en
ook meer dan begroot. Deze stijging is ingegeven door de prijsindex van de huurtarieven, maar
ook omdat we voor de competities en trainingen meer hebben moeten huren. Deze uitgaven
zijn echter wel binnen het begrote bedrag gebleven.
De afdracht van contributie aan de NBB is ook groter, omdat ook de bondscontributie door de
prijsindex is verhoogd en wij meer leden mochten verwelkomen.
Verder hebben we onze kosten en uitgaven ook dit jaar weer weten te beperken. Dit heeft
uiteraard ook bijgedragen aan dit resultaat. Een groot compliment aan een ieder voor het zoveel
mogelijk drukken van de kosten.

4. Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie werd in het seizoen 2017-2018 gevormd door Jacquelien Kaandorp.
De wedstrijdsecretaris is voor de NBB en Afdeling Zuid contactpersoon voor wat betreft de
wedstrijden. Zo regelt zij bijvoorbeeld dat alle wedstrijden worden ingepland,
wedstrijdwijzigingen worden doorgevoerd en dat er in Egerbos ook plek voor onze wedstrijden
is. Het aanvragen van benodigde dispensaties behoort ook tot de taken van de
wedstrijdsecretaris. In seizoen 2017-2018 is in alle competities van de NBB gestart met het
Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF). De introductie kostte veel werk, maar heeft uiteindelijk ook
voor veel werk uit handen genomen.
Op 1 oktober 2017 was er tijdens een jeugdwedstrijd een zeer vervelend geweldsincident. Dat
heeft geleid tot tuchtmaatregelen tegen een betrokken speler van onze vereniging en een de
betrokken coach van de tegenpartij.
Het was een seizoen met zes wedstrijdteams, die gedurende het seizoen nog rijkelijk zijn
aangevuld met nieuwe spelers. Helaas waren er ook spelers die om diverse redenen moesten
afhaken. Bij een aan- en afmelding komt waarschijnlijk meer kijken dan gedacht. Het is dan ook
van belang dat dit tijdig via de ledenadministratie wordt gedaan. Dat scheelt tijd en kan ook
kosten besparen.
Wederom zijn er medailles omgehangen, deze keer bij de dames en ook u12 viel in de prijzen.

5. Technische zaken
De functie van technische commissie is halverwege seizoen 2017-2018, na drie seizoenen
vacant te zijn geweest, ingevuld door Jeroen Berkhout
Teams en kader Het seizoen startte met een kader bezetting, zoals hieronder weergegeven.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

MS trainer/coach: Ramon Litjens
VS trainer/coach: Nelson Panneflek
M18 trainer/coach: Rik Lemmen en Edward Hermans
M16 trainer/coach: Jack Meelkop en John van der Sluis
X14 trainer/coach: Randolph Keyner (geassisteerd door ouders: Patricia Basten en Mark
Smeets)
X12 trainer/coach: Tom Dings (wedstrijdteam)
X12 trainer: Yadollah Tabei en Randolph Keyner (recreantenteam)
G-team: Randolph Keyner
RCR team: coördinator Jack Meelkop

Opnieuw hebben we het als kleine vereniging klaargespeeld om voor negen categorieën leden
op de één of ander manier basketbal aan te bieden. Gedurende het seizoen hebben alle
trainers, coaches en begeleiders bijgedragen alle basketballende leden positief en met plezier
te begeleiden.
Positieve ontwikkeling is dat de jongste jeugd tot aan 16 jaar groeit. Vanwege die groei moeten
we de jongste teams daarom splitsen in een wedstrijdteam en een recreantenteam.
Na een somber vooruitzicht voor X14 na seizoen 2016-2017, stroomde dit team aan de start
van 2017-2018 vol.
Na een positieve start van een recreantenteam is de animo hiervoor gaandeweg het seizoen
helaas minder geworden.
Twee trainers namen deel aan de workshop ‘Vier inzichten voor trainerschap voor pubers’
georganiseerd door NOC/NSF.
Ook afgelopen seizoen is samengewerkt met enkele onderwijsinstellingen. Positief daarbij is dat
m.n. de tijdsinvestering die Venlo Sport Crusaders daar in voorgaande jaren heeft ingestoken,
maakt dat deze onderwijsinstellingen zelf de weg naar ons zoeken. Afgelopen seizoen zijn de
volgende activiteiten met/voor scholen georganiseerd, uitgevoerd, begeleid of ondersteund:
●
●
●
●
●

Koningsspelen, BS De Violier, Maasbree
Urban City Games, OGVO Venlo
Indoor basketball toernooi, OGVO Venlo
Sportklas basketball clinics, Blariacum College Venlo
Da Vinci klassen basketball clinics, College Den Hulster Venlo

6. Scheidsrechter- en jurycommissie
Uit en thuis
Alle thuiswedstrijden werden gefloten door scheidsrechters van de vereniging. De NBB heeft
geen scheidsrechters namens onze vereniging aangewezen om wedstrijden buiten de
vereniging te fluiten.
Ouders aan zet
Ook afgelopen seizoen hebben we ouders/verzorgers van de jeugdteams ingedeeld aan de
jurytafel als timer. Dit is zonder problemen verlopen en wordt dit lopende seizoen dan ook voor
het derde keer voortgezet.
Cursussen
BasketballMasterz (= eerste verplichte cursus spelregelbewijs voor spelers vanaf U16 leeftijd) is
aangeboden.
Daarnaast heeft Petra Valkenberg zelfstandig de hoogste scheidsrechterslicentie (BS4)
behaald.
Versterking
Jolanda Caris-Swinkels is seizoen 2017-2018 vanwege drukte gestopt met haar taken in de
scheidsrechterscommissie.
Eef Titulaer-Schoon gaat ook stoppen met haar scheidsrechterscommissie taak. Ze blijft aan tot
de ALV 2018.

7. Sponsorcommissie
De sponsorcommissie bestaat uit Maral Tabei en Iris Klerken-van der Broek.
Dit jaar heeft de sponsorcommissie de al bestaande sponsormaterialen vernieuwd en
bijgewerkt. De materialen zijn nu aantrekkelijker, recenter en relevanter en zullen gebruikt
worden bij het werven van nieuwe sponsoren.
Met Pasen zijn BKL Engineering B.V., Sterke Zet webdevelopment, Ivo de Wit Schilderwerken,
Neptunus B.V. en Reisburo Schoenmaeckers, de sponsoren van Venlo Sport Crusaders, met
een Paaspresentje bedankt voor hun bijdragen het afgelopen jaar. Uiteraard is Venlo Sport
Crusaders blij met hun steun!
Helaas heeft Neptunus B.V. besloten af te zien van verdere sponsoring.
Ook vorig seizoen heeft Venlo Sport Crusaders tijdens de Nationale Sportweek meegedaan aan
de AH Sportactie.
Tot slot heeft de sponsorcommissie 15 mogelijke sponsoren aangeschreven met de vraag of zij
interesse hebben Venlo Sport Crusaders in de toekomst ook te steunen. Tijdens de ALV valt
hier hopelijk positieve opvolging aan te geven.

Verenigingscontacten
Voorzitter: Randolph Keijner, voorzitter@venlosportcrusaders.nl
Penningmeester: Frank Wijnands, penningmeester@venlosportcrusaders.nl
Secretaris: Randolph Keijner (interim) info@venlosportcrusaders.nl
Wedstrijdcommissie: Jacquelien Kaandorp, wedstrijdsecretaris@venlosportcrusaders.nl
Scheidsrechter- en jurycomissie: Eef Titulaer-Schoon, skp@venlosportcrusaders.nl
Sponsorcommissie: Iris van der Broek en Maral Tabei sponsoring@venlosportcrusaders.nl
Algemeen Basketballvereniging Venlo Sport Crusaders K.v.K. Venlo: 40164708
Bankrekening: NL53ABNA0579534642 info@venlosportcrusaders.nl

