
Voorstel 2
e
 divisie Ju16-1 

Vanuit de Raad van Coaches is het voorstel gekomen om het team Ju16-1 volgend seizoen in de 2
e
 

divisie uit te laten komen. Technisch gezien acht de RvC het team daartoe goed in staat, en het is ook 

een logisch gevolg van de sportieve ambities die we enige tijd geleden met elkaar hebben 

uitgesproken. Met de aanvoer van jeugdleden vanuit met name het huidige Ju14, verwachten we dat 

het Ju16 team het landelijk  2
e
 divisieniveau aan kan. Qua organisatie is de vereniging inmiddels ook 

voldoende gegroeid om deze stap te zetten. Het bestuur heeft besloten het voorstel van de RvC te 

steunen. 

 

Kosten 
De positieve ontwikkelingen hebben ook een keerzijde. In dit geval heeft dat met name te maken met 

het feit dat er hogere kosten zijn verbonden aan de deelname aan de 2
e
 divisie. Dit komt vooral door 

een relatief hoge bijdrage aan vergoedingen voor scheidsrechters. Hoewel de exacte kosten van de 

nieuwe competitie niet exact bekend zijn, gaan we er van uit dat de extra kosten ca. € 1.300,- 

bedragen. 

 

Contributiebeleid 
Zoals reeds in paragraaf B.2.a van het Jaarverslag 2012-2013 aangegeven hebben we aantal jaren 

geleden voorop gesteld dat de contributies zonder sponsoring toereikend moeten zijn voor een 

‘aantrekkelijk basisniveau’ van basketbal. Indien sponsoren zouden wegvallen moeten we altijd 

zonder veel financiële problemen op dat basisniveau kunnen blijven spelen. Maar waar ligt precies de 

grens van dat basisniveau. Inmiddels werken we, zodra er van een Rayonniveau spelend team sprake 

is, met ‘Rayontoeslagen’ op de contributies van de spelers van het betreffende team; “de gebruiker 

betaalt”. In theorie zou dat ook kunnen bij 2
e
 divisie niveau, maar het behalen van het 2

e
 divisie niveau 

is niet iets wat alleen maar in het belang is van dat ene team. Het kan een belangrijke stimulans zijn 

voor de ontwikkeling van de gehele vereniging. 

 

Verder heeft de NBB de regels van het trainersniveau van alle teams voor  alle niveaus 

(landelijk/afdeling) aangescherpt, waardoor voor diverse teams een BT2 licentie noodzakelijk is. 

Afhankelijk van ons trainer/coach gilde voor het volgend seizoen zou dit neer kunnen komen op 6 

teams waarvoor dit moet plaatsvinden. Deze kosten komen neer op ca. € 1.800,00. Deze kosten 

kunnen beperkt worden voor alleen de examenkosten indien een BT3 trainer van de vereniging deze 

trainer/coach voor BT2 gaan opleiden. Hierdoor kunnen de kosten beperkt worden naar ca. € 450,00. 

De Raad van Coaches is bereid deze opleiding te verzorgen. 

 

Het bestuur is daarom van mening dat de meerkosten niet slechts moeten worden opgebracht door de 

betreffende leden maar dat deze kosten een uitdaging dienen te vormen voor de gehele club, en dat we 

er gezamenlijk voor zorg dienen te dragen dat sponsoring of andere methodieken van fondsenwerving 

deze kosten kunnen dekken. 

 

Het bestuur heeft het seizoen 2013/2014 geen materiaal aangeschaft en stelt voor dit bedrag 

beschikbaar te stellen aan Ju16-1 om in de 2
e
 divisie te laten uitkomen voor het seizoen 2014/2015. 

 

Sponsoring en fondsenwerving 
Helaas heeft het bestuur dit seizoen geen invulling kunnen geven aan de bestuurdersrol sponsoring, 

echter, door hulp van een aantal vrijwilligers, is het wel gelukt de nodige sponsorgelden binnen te 

halen. Dit heeft oa. plaatsgevonden middels een Boni actie en de club van 100 is ontstaan. De gelden 

die hiermee zijn ontvangen hebben er voor gezorgd dat de scheidsrechterkosten voor Ju16-1 van het 

seizoen 2013/2014 zijn binnen gehaald.  

 

We zijn naarstig op zoeken naar mensen die zich aan onze vereniging willen verbinden om het 

sponsorplan nieuw leven in te blazen en een bijdrage willen leveren om de doelstellingen van Flevo 

Musketiers te verwezenlijken. Daarbij willen we intensief zoeken naar mogelijkheden om deze kosten 

op een alternatieve wijze te financieren. Hierbij is sponsoring een eerste insteek, maar ook alternatieve 



manieren om hiervoor fondsen te werven zullen we niet uit de weg gaan. Als bestuur zien we het als 

een uitdaging voor de gehele club en alle leden. Echter zonder Uw hulp gaat dit niet lukken !! Naast 

dat u zich achter onze sportieve ambities heeft geschaard, spreken we de hoop uit dat u ook deze 

uitdaging niet uit de weg zult gaan. We zullen dus ook onderzoeken of we inkomsten kunnen 

genereren uit specifieke activiteiten en evenementen. Dit alles om er met elkaar voor te zorgen dat de 

meerkosten niet alsnog op de toekomstige contributies van alle of betreffende leden zullen gaan 

drukken. 

 

  

 

Voorstel 5 – Landelijk niveau Ju16-1  

Het bestuur stelt de ALV voor in te stemmen met het spelen van Ju16-1 op landelijk niveau in de 2
e
 

divisie.  


