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1. Opening, mededelingen   

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom bij de algemene ledenvergadering en is blij met de opkomst 
van 16 (ouders van) leden, het bestuur hier niet in meegeteld. De voorzitter staat stil bij de belangrijkste 
agendapunten, waaronder de vacante posities, en benoemt de ontvangen afwezigheidsmeldingen. 

   
2. Verslag ALV 27 mei 2016   

Over dit verslag zijn geen vragen of opmerkingen en wordt dan ook door de vergadering vastgesteld. 

 
3. Financiën (afronding seizoen 2015-2016)  

De penningmeester geeft aan dat de kascommissie geen onvolkomenheden heeft geconstateerd bij de controle.  

De afgevaardigde van de kascommissie verleent in de vergadering dan ook décharge hiervoor. Het seizoen 2015-
2016 is afgesloten met een goed resultaat en voldoende reserves. Zie hiervoor de bijlage bij de agenda. 

 
4. Inhoudelijk Jaarverslag 2016-2017 (deel A) 

a. Bestuurszaken. 

Een aantal mensen treden af: Lisa Groeneweg als penningmeester, Femke Minneart als secretaris, Diana 
Heijselaar als algemeen bestuurslid en Mark de Vries als lid van de Technische commissie. Tevens heeft de 
huidige ‘Materiaalbeheerder’ opgezegd.  

Voorstel 1 – Verkiezing Penningmeester: Anja Jongejan heeft zich aangemeld als nieuwe penningmeester. De 
vergadering stemt in met haar benoeming als penningmeester. 

Voorstel 2 – Instemming herkiesbaar voorzitter, voorzitter Technische commissie en algemeen bestuurslid: de 
vergadering stemt in met de herkozen voorzitter Conny van Solt, de herkozen voorzitter Technische Commissie 
Linda Visser en het herkozen algemeen bestuurslid Edwin Roethof.  

Voorstel 3 – Verkiezing Secretaris: Willeke Schiphorst biedt zich aan om secretaris te worden en de vergadering 
stemt in met haar benoeming. 

Voorstel 4: Verkiezing Wedstrijdsecretaris: Geen van de aanwezige leden biedt zich aan voor de invulling van 
deze positie. De wedstrijdsecretaris zal deel uit gaan maken van het bestuur.  

b. Ledenadministratie 

Annelies Agricola biedt zich aan om zorg te dragen voor de ledenadministratie. De vergadering stemt in met haar 
benoeming. 

c. Wedstrijdsecretariaat:  

De wedstrijdcommissie bestaat momenteel uit Marc Laan en Joris van Solt. Zij vragen om een derde 
commissielid (geen deel uitmakend van het bestuur). Deze is echt nodig, omdat de werkzaamheden anders 
teveel zijn voor hen twee. In de vergadering wordt een oproep gedaan: het nieuwe lid hoeft niet persé kennis van 



of ervaring met basketbal(regels) te hebben. Het is belangrijk om de wedstrijden en bijbehorende zaken (zoals 
het regelen van vippers, scheidsrechters, etc.) van de wedstrijden een aantal weken vooruit te kunnen plannen. 

Het ontbreken van een derde lid van de wedstrijdcommissie maakt het noodzakelijk dat de Bijzondere Leden 
Vergadering gehouden moet worden. Deze is al gepland en blijft dus staan tenzij er alsnog iemand zich meldt 
voor de wedstrijdcommissie.. 

d. Technische Commissie: 

Het verslag van de commissie is aangeleverd voor de vergadering en hierover zijn geen vragen of opmerkingen. 
In deze commissie is een positie vacant. Linda Visser geeft aan dat ze iemand benaderd heeft voor de 
Technische commissie maar nog geen uitsluitsel van diegene heeft ontvangen. Wordt vervolgd. De vergadering 
doet de suggestie om René Kok als ‘Materiaalbeheerder’ te vragen. 

e. Evenementen/activiteitencommissie:  

Deze commissie, tevens algemeen bestuurslid, wordt momenteel niet ingevuld. Vanuit de aanwezige leden stelt 
niemand zich beschikbaar. De evenementen en activiteiten dienen nu dan door de actieve leden (o.a. bestuur) 
opgepakt te worden. De vergadering stelt voor een poule van vrijwilligers te maken zodat zij roulerend ingezet 
kunnen worden. Vrijwilligers kunnen worden gezocht door hierbij de coaches in te zetten. Zij kunnen ouders 
oproepen om zich hiervoor aan te melden. Andere optie is om ouders gericht te vragen om mee te werken aan 
activiteiten. Het bestuur zal bekijken hoe vrijwilligers het beste aangetrokken en ingezet kunnen worden en zal de 
voorstellen hierin meenemen. 

f. Sponsoring: 

De vereniging zoekt iemand die affiniteit heeft met Marketing/Public Relations. De verenging ziet graag dat ze 
(bestaande) sponsors meer kan bieden dan nu gebeurt, door zichtbaarder te worden. Bijvoorbeeld door 
publicaties in de Flevopost. Voelt iemand zich aangesproken laat het dan weten! 

Ruben Kaper zet zich in om de site actueel te houden. Wedstrijdverslagen zijn van harte welkom en ook hier is 
het voorstel om via de coaches de ouders te vragen om wedstrijdverslagen, bijvoorbeeld roulerend net als de 
was. Ook dit voorstel zal het bestuur bespreken.  

 

 
5. Financiën (a.d.h.v. jaarverslag 2016-2017 – deel B) 

a. Voorlopige resultaten seizoen 2016-2017 

De verwachting is dat dit seizoen wordt afgesloten met een klein verlies dat wordt gecompenseerd door het 
resultaat van het vorige seizoen.  

b. Begroting 2017-2018 

De begroting wordt besproken. De verwachting is dat volgend jaar het seizoen afgesloten wordt met een kleine 
winst. Het bestuur heeft daarom besloten de hoogte van de contributie ongewijzigd te houden. Voor het tweede 
opeenvolgende jaar is er geen contributieverhoging.  De ALV stemt met het voorstel in. 

   
6. Wat verder ter tafel komt    

Hiervoor zijn geen bespreekpunten aangedragen. 
 

 
  7. Rondvraag   

Mark van Laan bedankt Diana, Lisa en Femke hartelijk voor hun inzet. Zij zijn ingestapt op een moment, twee jaar 
geleden, dat de vereniging dringend nieuwe bestuursleden nodig had. Dus daarvoor hartelijk dank!  

 
  8.Sluiting    

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en is blij dat een aantal belangrijke posities binnen de vereniging 

weer ingevuld zijn. De voorzitter vertrouwt op een mooi en plezierig seizoen! 

 

Deelnemers: 

Van het bestuur zijn aanwezig: 

Conny van Solt 

Lisa Groeneweg 

Linda Visser 

Diana Heijselaar 

Edwin Roethof 

 

Van de (ouders van de) leden zijn aanwezig: 

Marijana Miljkovic 



Anja Jongejan 

Willeke Schiphorst 

Richard Steenbergen 

Monique Mol 

Steffie Velthuis 

Ruben Kaper 

Sandra Verschure 

Edwin Haan 

Joris van Solt 

Marc Laan 

Annelies Agricola 

Christian Agricola 

Erika Kuttner 

Martien van Ruitenbeek 

Vincent van Ruitenbeek 

 

Afwezig met kennisgeving: 

Vivian Leyen 

FamilieThuis 

Karin Tamboer 

Bart v.d. Griendt 

 


