
Notulen ALV – 7 mei 2014 

Aanwezig: Rob Volders, Bianca Gort, Sebastian van de Kasteele Esmee, Yvonne, Alexandra, Anouk, 

Angela, Jan Brouwer, Kees, Joost Afer, Joke, Harry, Tim, Mirjam 

 Opening 

 Notulen ALV mei 2013 vastgesteld 

 Geen ingebrachte onderwerpen 

 Mutaties bestuur en commissies 

o Bianca Gort legt functie neer als voorzitter 

o Daan Greidanus legt functie neer als penningmeester 

o nieuwe secretaris Jeroen 

o Bianca Gort wordt door aanwezigen gekozen als nieuwe penningmeester 

o Jan Brouwer wordt door aanwezigen gekozen als lid kascontrolecommissie 

o Bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter 

o New Stars zoekt leden sponsorcommissie 

o New Stars zoekt leden activiteitencommissie 

 Financiën 

o Resultatenrekening ‘12/’ 13 is goedgekeurd door kascontrolecommissie 

 Minder inkomsten contributie door terugloop leden 

 Weinig sponsorinkomsten 

 grootste post uitgaven is zaalhuur 

 Materiaalkosten vallen hoger uit door kleding inkoop 

o Voorlopig resultaat  

 contributie is hoger door verhoging en andere zaken 

 Subsidie valt lager uit 

 Sponsorinkomsten hoog door met name door 1 sponsor 

 Activiteiten minder dan begroot door doorschuiven feest 

o Begroting 

 Contributie is hoger begroot 

 Begroting wordt aangenomen door aanwezigen 

o Voorlopig balans 

 Conclusie club is financieel gezond 

 Barcommissie 

o Veel hulp gehad ook van TTVN 

o Zelf wordt ook het e.e.a. georganiseerd 

o Omzet dit jaar iets lager  

o Variabele kosten gelukkig ook iets minder 

o Vaste kosten gingen omhoog 

o Resultaat per saldo iets omlaag 

o Goed ingekocht 

 Andere indeling wedstrijden kost bier, levert echter wel huur op 

 Angela: Bar wordt vaak dichtgegooid door indeling wedstrijden 



 Opmerking wordt gemaakt dat onduidelijk is hoelang de bar doorgaat. 

Voorstel is tot een half uur na de wedstrijd. Barcommissie gaat er mee aan 

de slag 

o Aantallen worden doorgenomen. 

 Er zit zowel bij bier als andere drankjes een verschil met het voorgaande jaar. 

Oorzaken zijn waarschijnlijk niet goed aanslaan voor scheidsrechters, niet 

goed biertappen. 

 Opmerking: consumptiebonnen terug voor scheidsrechters. 

 Technische commissie 

o Terugblik 

 U16 is rayon gaan spelen, stijgende lijn qua niveau bij jeugdteams 

 Gekozen voor een nieuwe insteek bij materiaal bij wijze van experiment, van 

de zomer wordt resultaat hiervan bekeken. 

 Peanut ochtende voor allerkleinste  is een succes. 3 of 4 stromen door naar 

U10 

o Toekomst 

 U16-1 weer rayon spelen 

 Meisjes teams gaat goed 

 Basketbalkamp 

 Idee ontstand vanuit MU16 maar misschien met twee a 3 teams. 

Wellicht met nog meer teams. Zijn al ideeen over. Wordt opgepakt 

 Partners 

 BSO heeft mail gestuurd wil kijken wat wij kunnen betekenen. 

 Bodyfit heeft een programma opgesteld, 3 maanden trainen bij BF 

dan instromen bij een club. New Stars gaat mogelijkheden tot 

samenwerking onderzoeken. 

 Combyfunctionaris. Tim gaat kader begeleiden dan weer een jaar 

leden werven. 

 Algemeen beeld: Het gaat goed , het kan beter 

 Activiteiten 

o 40 jarig bestaan wordt op 13 september gevierd 

o Sinterklaasfeest voor de kleintjes 

o Nieuwjaarstoernooi en borrel 

o Eindfeest 

 Wedstrijdsecriaat. 

o Het wedstrijdsecretariaat gaat komend seizoen de teams langs om aan te geven  dat 

iedereen wordt ingedeeld voor taken en uitleg te geven dat er sancties op staan. Ook 

zullen zij trainers op hun verantwoordelijkheid aanspreken. 

o Sanctie is volgende thuiswedstrijd niet meespelen 

o Sheet moeten beter worden ingevuld. Het kost te veel aan boetes. 

 Rondvraag: 

 Voorstel is om nu zonder voorzitter tc een leidende rol te geven.  

 


