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Flevo Musketiers 
 

Verslag ALV 22 november 2013 
 
 
 

 
 

 
Aanwezig:  Sylvia Eissens (voorzitter deze vergadering), Anja Jongejan (penningmeester, 

notulist), Marc Laan (wedstrijdsecretaris), Jeroen Kuit (algemeen bestuurslid), Nigel 
Taitt, Geert Koetsier, Jari Noordhof, Sjoerd Noordhof, Conny van Solt, Edwin Haan, 
Jan Slagter, Linda Visser, Mieke van Hecke, Wendy Bekkema, Belinda Sloove,  Edwin 
Sloove, Richard Bekkema, Monique Mol, Mark de Vries (later) 

 
 
Afwezig m.k.: Jeannette Schoenmakers, Erwin van den Bos, familie van der Griendt, Jos Koster, 

familie Cramer, Paul Hoeksema 
 
 
1. Opening, mededelingen 
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De leden 
die zich hebben afgemeld worden genoemd.  
 
2. Verslag 22 november 2013 
Het verslag van de vorige ALV wordt doorgenomen. Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag. 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Actiepunten: 
1. Onderzoeken of er een vergoeding met de coördinator scholenclinics is afgesproken. 

Vergoeding was afgesproken en is inmiddels uitbetaald. 
2. Opties herkenbaarheid Bestuur uitwerken. 

Bestuur heeft maandelijks inloopspreekuur gehouden. Tweemaal is er gebruik van gemaakt en 
heeft tot actie geleid. Volgend seizoen zal het Bestuur hiermee doorgaan. 

3. Zaalhuur eindejaarstoernooi nakijken. 
Was inderdaad niet goed. Is gecorrigeerd. 

4. RVC inventariseert bij de coaches voorafgaand aan het seizoen naar de trainingstijden. 
Punt is nu actueel en bij de planning zal er rekening mee worden gehouden. 

 
3. Inhoudelijk jaarverslag 2013-2014 (deel A) 

a. Bestuurszaken 
Bestuur heeft Paul Hoeksema bereid gevonden om Voorzitter Technische Commissie te 
bekleden. Paul kan helaas niet op deze ALV aanwezig zijn, omdat hij twee maanden in het 
buitenland zit. 
Voorstel 1: ALV stemt in om Paul Hoeksema per 1 augustus 2014 als Voorzitter Technische 
Commissie aan te stellen.  
 
De functie van Secretaris (Sylvia Lansbergen) en Penningmeester (Anja Jongejan) zijn 
herkiesbaar. Beide willen hun functie nog 2 jaar voortzetten. Bij de functie van Secretaris 
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heeft het Bestuur versterking gezocht voor een aantal taken en heeft Conny van Solt bereid 
gevonden om de secretaris te ondersteunen bij zaalverhuur en subsidie aanvragen. Bestuur 
is hier erg blij mee.  
Voorstel 2: ALV stemt in om Sylvia Lansbergen en Anja Jongejan weer te herkiezen voor 
de functie van Secretaris en Penningmeester.  
 
Bestuur wil Monique Mol voordragen tot erelid. Monique is komende zomer al 35 jaar actief 
met basketbal. Ze heeft verschillende functies bij de Flevo Musketiers vervuld, zoals trainer, 
wedstrijdspelend lid, algemeen lid en secretaris. Overigens is de Koning al voor geweest en 
heeft Monique een lintje gekregen. Bestuur wil Monique hartelijk bedanken voor haar inzet. 
Voorstel 3: ALV stemt in om Monique Mol erelid te maken van de Flevo Musketiers. 
 
Monique ontvangt een bos bloemen en een oorkonde. 
 
Ook wil het Bestuur Erwin van den Bos hartelijk danken. Erwin is al jarenlang betrokken bij 
de vereniging, als o.a. materiaal man. Maar ook bij de bouw van de nieuwe Rietlanden II is 
hij nauw bij betrokken geweest. Helaas kan Erwin er vandaag niet bij zijn en ziet zijn 
betrokkenheid als “normaal” dat je iets voor de club doet. 
Voorstel 4: ALV stemt in om Erwin van den Bos Lid van verdienste te maken van Flevo 
Musketiers. 
 
 

b. Ledenadministratie 
Ledenadministratie is het afgelopen jaar weer goed verlopen. Linda Visser vraagt of alle 
email adressen van leden in ISS zitten. Deze zijn niet opgenomen. Er is een specifieke reden 
voor. Linda vraagt om de email adressen op te nemen. Aan het begin van het seizoen is er 
een mailing geweest inzake de regio trainingen. Deze is niet bij de leden aangekomen. 
Linda vindt dit jammer, een gemiste kans.  Anja zal de email adressen opnemen in ISS 
(ACTIEPUNT). Eventueel zal het inschrijfformulier worden aangepast of leden dit wel/niet 
willen.  
Marc geeft aan dat uitnodigingen voor regio trainingen e.d. volgend seizoen door Paul 
Hoeksema kan worden opgepakt. Linda vraagt ook om de uitnodiging op de website te 
plaatsen.  
 
Mieke van Hecke vraagt waar de prikkel vandaan komt voor de grote aanwas mini’s? Jeroen 
Kuit geeft aan dat er aan het begin van dit seizoen al begonnen is met een grote groep. In 
oktober / november is er scholierensport geweest, een initiatief vanuit de gemeente. Daar 
hebben ongeveer 10 kinderen zich als lid aangemeld. Soms komen kinderen ook later 
omdat er nog zwemlessen e.d. eerst afgerond moeten worden. Ook is er het afgelopen jaar 
weer scholenclinics gegeven op de lagere scholen. Hierdoor komen kinderen ook in 
aanraking met basketbal. Marc Laan zou graag het inschrijfformulier aangepast zien, zodat 
we kunnen zien hoe de nieuwe leden in aanraking zijn gekomen met basketbal 
(ACTIEPUNT). 
 

c. Wedstrijdsecretariaat 
Marc licht het wedstrijdsecretariaat toe. Hele seizoen heeft het wedstrijdsecretariaat met 
twee personen gedraaid (Richard Bekkema en Marc Laan). Het was veel werk, maar alles is 
goed verlopen. Er zijn diverse cursussen georganiseerd: Scheidsrechter F en E en VIP 
cursus. Ook aankomend seizoen zal er weer een scheidsrechter F en VIP cursus worden 
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gegeven. Daarnaast moeten er ook een BT2 trainerscursus worden georganiseerd. Door een 
reorganisatie bij de NBB, dienen ongeveer 70% van de coaches een BT2 diploma te 
hebben. Er moet nog een plan van aanpak komen, maar iemand met BT3 mag een BT2 
cursus geven. Het Bestuur heeft de RvC gevraagd om hierbij te helpen. Dit bespaart de club 
veel geld. BT2 cursus kost ongeveer € 300,- en zal nu alleen het examengeld gaan kosten 
ad € 75,-.  
VIP cursus is niet verplicht, maar het is wel verplicht om te VIPPEN. De cursus is 
voornamelijk gericht op de eerste jaars U14 en nieuwe leden. Wendy Bekkema vraagt om 
de cursus ook open te stellen voor U12 2e jaars, zodat ze er al vast aan kunnen wennen. De 
NBB stelt eisen aan de leeftijd. Tijdens minitoernooien worden U12 wel gevraagd, maar het 
Bestuur zal de U12 niet verplichten. De VIP cursus staat open voor iedereen, U12 zijn 
welkom. 
 
Op dit moment heeft de Flevo Musketiers ongeveer 30 F-scheidsrechters, 20 E-
scheidsrechters, 1 D-scheidsrechter en 1 D-scheidsrechter in opleiding. 
 
De NBB is aan het reorganiseren. Wijzigingen gaan in per 1 januari 2015. Vanaf nieuwe het 
seizoen wordt er al met de nieuwe regels gespeeld. Het nadeel is dat er veel onduidelijkheid 
is. Interrayonaal wordt 2e divisie, landelijk. Bestuur verwacht dat het nadelen heeft in de 
kosten structuur. 
Marc Laan doet een dringende oproep voor iemand die de cursussen wil organiseren.  
Jeroen Kuit vraagt om ook in je omgeving te kijken naar mensen die dit op zich willen 
nemen. 
 

d. Technische Commissie 
Toelichting staat in het verslag. Het voorstel is om U16-1 2e divisie te laten spelen. Dit 
voorstel is in een aparte bijlage opgenomen. Gezien het nieuwe beleid qua niveau, zal Flevo 
Musketiers veel moeten inleveren. Afgelopen jaar hebben 4 teams op interrayonaal niveau 
gespeeld. Op dit moment is er onvoldoende inzicht in de scheidsrechterkosten. Dit levert de 
nodige frustratie op. Het Bestuur wil geen risico nemen dat kosten niet beheersbaar zijn. 
Het Bestuur ziet de mogelijkheid om toch één team op 2e divisie niveau in te schrijven. Dit 
is in overleg van de RvC gegaan.   
 
Wedstrijdtenues: Komende jaar zullen de wedstrijdtenues van 4 teams vervangen worden. 
In de komende jaren zullen de resterende wedstrijdtenues vervangen worden. Leden 
betalen in de contributie een vergoeding voor de wedstrijdtenues.  
Materialen: Het budget is € 1.000 per jaar. Afgelopen seizoen is dit niet ingezet. Door 
tijdsgebrek is er geen tijd besteed aan materialen. Patrick Hijlaard stopte aan het begin van 
het seizoen. Erwin van den Bos heeft de teamtassen overgenomen. Marc Laan legt uit wat 
de functie van materiaalman precies in houd. 
Belinda Sloove vraagt aandacht voor de teamtassen. Deze zijn erg slecht.  
 
Nigel Taitt vraagt om meer betrokkenheid van de coaches bij de tenues, zodat er zuiniger 
mee om wordt gegaan. Geert Koetsier geeft aan dat alle coaches aan het begin van het 
seizoen moeten tekenen voor ontvangst van de wedstrijdtenues. Aan het einde van het 
seizoen wordt bij inname van de teamtassen dit weer gecontroleerd. Het Bestuur legt de 
verantwoordelijkheid van netjes- en zorgvuldig omgaan met de materialen bij de coaches.  
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Het Bestuur ziet wel dat er een achterstand is, met name de kwaliteit van de nieuwe ballen 
vallen tegen. Jan Slagter en Geert Koetsier zullen inventariseren wat er nodig is.  
Nigel Taitt wil graag pionnen hebben. Deze zijn er wel, maar worden regelmatig vergeten 
bij het opruimen en komen ze in de kast van het ROC. Marc Laan heeft deze al meerdere 
malen daar vandaan gehaald. Het verzoek aan alle trainers om te kijken of de zaal netjes 
achterblijft. Op coach bijeenkomsten dit graag nogmaals benoemen, zodat iedereen zijn 
verantwoordelijkheid neemt.  
 
Mieke van Hecke vindt de presentatie van U14-1 en U16-1 tegenvallen en vraagt waarom er 
wordt gekozen voor 2e divisie. Geert Koetsier legt uit dat 2e divisie gelijk aan het niveau is 
wat de U14-1 afgelopen seizoen heeft gespeeld. In de eerste helft is de U14-1 3e geworden. 
Daarna worden de beste van poule samengevoegd met een andere poule. Daar zijn ze 
laatste in geworden. U16 gaat nu een niveau lager spelen. Het probleem afgelopen seizoen 
bij de U16 is dat er op het laatste moment nog 3 spelers zijn afgehaakt. Linda Visser vraagt 
waarom er dan niet voor de U18 is gekozen. Mark de Vries legt uit dat de U18 met 
dispensatiespelers heeft gespeeld. In het nieuwe seizoen is dat niet meer mogelijk. 
Daarnaast zijn er op dit moment te weinig U18 spelers om een team te vormen. Het zal een 
combinatie worden met U20. Tevens zijn de scheidsrechters kosten voor een U18 team 
hoger. Indien er externe scheidsrechters zijn, betalen spelers in de contributie een opslag 
van € 35 of € 85, afhankelijk hoe hoog deze zijn.  
 
De visie en ambitie die Flevo Musketiers heeft is een balans tussen recreatief en competitief 
basketbal. Het Bestuur heeft hier goed na gekeken en wil graag haar doelstellingen 
verwezenlijken. 
  
Monique Mol vraagt waarom de gebruiker niet betaald? Zo niet, dan zou er op andere wijze 
gelden moeten binnen komen. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 550. Er zou een 
inspanningsverplichting bij de U16 neergelegd moeten worden. Het Bestuur geeft aan dit 
niet te willen coördineren.  
Sjoerd Noordhof vraagt zich af waar het verenigingsgevoel is. Het moet iets gezamenlijks 
zijn. Flevo Musketiers heeft iets moois neergezet. Er is veel bereikt, ook bij veel spelers. 
Edwin Haan vindt dat er maar weinig mensen op de tribunes zitten. Dit wordt niet door 
iedereen gedeeld. Tribunes bij jeugdwedstrijden zitten best vol. Bij andere clubs waar 
gespeeld wordt is dit veel minder. Ook bij eredivisie wedstrijden. Dan doet Lelystad het nog 
niet zo slecht. 
 
Er wordt nogmaals door het Bestuur gewezen dat er al 4 jaar een vacature is voor de 
Technische Commissie. Raad van Coaches probeert dit zo goed mogelijk in te vullen. 
Volgend seizoen hebben we eindelijk een Voorzitter Technisch Commissie. Dan kunnen we 
ook eens goed kijken of de visie (nog) goed is. Overigens gaan bijna alle teams op een 
lager niveau spelen. 
 
Monique Mol wil graag de formulering voor het voorstel om U16 2e divisie te laten spelen 
ander zien. Voorstel is om het als volgt te formuleren: 

Instemming op landelijk 2e divisie, waarbij de meerkosten via sponsoracties geworven 
moeten worden en het U16 team een actieve rol moet gaan spelen. Indien dit 
onverhoopt niet gerealiseerd kan worden zullen de meerkosten uit de lopende begroting 
gehaald moet worden gehaald. 
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Bij de stemming zijn drie tegen, één onthouding en acht voor. Voorstel wordt aangenomen.  
 

Linda Visser vraagt dat als de scheidsrechterskosten meevallen, of er dan eventueel een 
tweede team 2e divisie gaat spelen. Dit zal een lastige discussie worden en zal er een nieuw 
voorstel gedaan moeten worden.  

 
e. Evenementen / activiteitencommissie 

• Oliebollen toernooi is succesvol geweest. Dit toernooi was gratis voor leden, omdat de 
Grote Club Actie erg succesvol is geweest. 

• Eindejaarstoernooi hebben inmiddels 19 teams zich aangemeld, waarbij ook veel mensen 
van buitenaf (niet leden). Voor dit toernooi wordt een bijdrage van € 2,50 gevraagd. 
Daarnaast is er ook een gezelligheidselement toegevoegd met een BBQ. 

• Scholierensport zijn veel kinderen geweest, wat uiteindelijk resulteerde in 9 nieuwe leden 
erbij. Jeroen Kuit wordt bedankt voor zijn inzet. 

• Grote Club Actie was erg succes vol. De meeste loten werden door de jongere teams (U10 
en U12) verkocht. Volgend seizoen hoopt het Bestuur dit weer te evenaren. 

 
f. Sponsoring 

Robin Schardijn is in oktober gestopt als voorzitter Sponsorcommissie. In verslag is 
opgenomen wat er bereikt is. Het is noodzaak om hier versterking in te krijgen, waarbij het 
niet een bestuursfunctie hoeft te zijn. Mark de Vries heeft de Club van € 100 opgericht, wat 
ook succesvol was. Voor een bedrag van € 100 komt je naam op de website. Ook in het 
nieuwe seizoen zullen deze mensen weer aangeschreven worden. Daarnaast heeft Flevo 
Musketiers zich weer ingeschreven bij de sponsoractie van de Boni en Deen.  

 
4. Financiën 

g. Voorlopige resultaten seizoen 2013-2014 
Anja Jongejan geeft een toelichting op de voorlopige resultaten. In de begroting waren meer 
teams opgenomen dan het aantal waar we uiteindelijk mee zijn gestart. De diverse 
georganiseerde activiteiten waren winstgevend. Met name de Grote Club Actie was zeer 
succesvol. De scheidrechterkosten vallen mee, de eindafrekening moet echter nog volgen. 
Monique Mol vraagt naar de trainersvergoedingen. Deze is van invloed op de totale 
opbrengstvergoeding. Indien er meer gelicenseerde coaches actief zijn zullen de kosten voor 
trainersvergoedingen toenemen. Een gedeelte (25%) van deze kosten wordt gesubsidieerd 
door de gemeente Lelystad (Deskundig Technische Leiding). Er is afgelopen seizoen 1 BT3 
cursus succesvol afgerond. De kosten waren niet in de begroting opgenomen. 
 
Begroting 2014-2015  

    Er zal helaas geen damesteam worden ingeschreven komend seizoen. De begroting wordt   
    aangepast. 

Contributie verhoging ALV is akkoord. 
 
5. Wat verder ter tafel komt 

Het aantal niet op komen dagen van Vippers is afgelopen seizoen erg laag. Linda Visser 
complimenteert Marc Laan en Richard Bekkema. Marc Laan wil graag het compliment geven aan 
de leden, die zich zo goed hebben gedragen. Met name is er veel energie gestoken in een sterke 
verbetering van de communicatie. Alleen U20 was een probleem m.b.t. VIPpen.  

 
6. Rondvraag 
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Linda Visser: Aanwezigheid ALV is teleurstellend. Bij de jeugdteams zie je wel betrokken ouders, 
deze komen niet op de ALV. Een idee kan zijn om coaches hierbij te betrekken, die de ouders 
regelmatig ziet / spreekt. Misschien ook een taak van de Voorzitter Technische Commissie. Jeroen 
Kuit geeft aan dat dit bij U10 erg lastig is. U10 speelt minitoernooien en hierdoor wat geïsoleerder 
van de wedstrijden in de zaal. Jan Slagter ziet bij andere verenigingen dat het wat dwingender 
wordt toegepast om ouders in te plannen. 
 
Mieke van Hecke spreekt waardering uit naar het Bestuur, ondanks de onderbezetting heeft het 
Bestuur het goed gedaan. Ook is ze blij dat er aan het einde van het seizoen al een trainer aan de 
teams wordt gekoppeld. Vanuit de Raad van Coaches wordt nog wel benadrukt dat het nog geen 
definitieve samenstelling is.  
Sjoerd Noordhof geeft aan trots te zijn op Flevo Musketiers. Er is een mooie zaal en de financiële 
positie is goed. 
 
Sluiting 22.30 uur 
 
ACTIEPUNTEN 
1. Email adressen van leden opnemen in ISS. 
2. Inschrijfformulier aanpassen: hoe met basketbal in aanraking. 
3. Plan van aanpak organisatie BT2 cursus.  
4. Mogelijkheden tot vervanging teamtassen? 
5. Inventarisatie kwaliteit ballen door Geert en Jan. 
6. Verzoek aan coaches te controleren of zaal netjes achtergelaten wordt. 
7. Actieve rol Ju16-1 binnen sponsoractiviteiten. 

  
 


