
Flevo Musketiers 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 

Notulen ALV vrijdag 4 september 

 

Locatie:  Rietlanden 

Tijdstip:  19:30-21:00 uur 

 

 

 

 

1. Opening, mededelingen 

Opening en introductie van de 11 aanwezigen. 

Melden wie er aanwezig was, zeker bij stemrondes. 

Conny van Solt 

Ruben Kaper 

Joyce van Eijk 

Anja Jongejan  

Annelies van Dijk 

Willeke Schiphorst 

Mandy Versteege 

Ilse Sluis 

Linda Visser 

Sandra Verschure 

Hans Gommers 

 

2. Verslag ALV 24 januari 2020 

Linda geeft aan dat je officieel moet aangeven wie er aanwezig was en niet alleen wie zich 

afgemeld heeft. De notulen zullen hierop gecorrigeerd worden. 

Sponsor: een ouder had interesse getoond, maar Conny heeft hieraan helaas (nog) geen 

opvolging kunnen geven.  

De voorzitter Conny meldt dat het Lelystads Sportakkoord voor sponsoring is aan te spreken. 

Interessant voor een losse basket t.b.v. scholenbasketbal. 

 

3. Inhoudelijk jaarverslag seizoen 2019-2020 

De voorzitter bespreekt de punten.  

 

o Verslag technische commissie 

Ruben (voorzitter technische commissie) geeft aan dat hij aan het eind van dit jaar in de ALV 

verslag doet van alle zaken die abrupt tot een einde kwamen dit seizoen. 

 

o Scheidsrechters 

Gisteren is de scheidsrechterscursus gestart met 10 deelnemers. Donderdag 10 september is 

de VIP-cursus. Conny legt uit wat de VIP-cursus inhoudt. 

Mandy Versteege geeft aan dat zij geen mail heeft ontvangen, het mailadres blijkt niet te 

kloppen. Diverse mails zullen nog naar haar gemaild worden. 

 

o Leden  

Annelies geeft aan dat ze graag terugkoppeling krijgt van de trainers wie er nu meetraint om 

te voorkomen dat we niet alle spelers in beeld brengen.  



Linda geeft aan dat de ledenlijst hiervoor naar de trainers gemaild kan en zal worden, zodat 

zij hun teamspelers kunnen nakijken en wijzigingen kunnen doorgeven. Ruben heeft dit reeds 

besproken met de coaches. 

 

o Financiën 

Anja geeft een toelichting op de financiën. 

Ondanks Corona en het niet kunnen trainen in de zaal hebben we van april tot juni de helft 

van de zaalhuur moeten betalen en 100% afdracht naar de NBB moeten doen. 

Anja geeft aan dat er op basis van berekeningen tot nu toe een kleine restitutie naar de leden 

kan plaatsvinden van 3.7% van de contributie (€11- €14 per lid). De contributie gaat 

verhoogd worden zoals voorgesteld in het jaarverslag. 

 

Er is een vraag over het verwachte resultaat: waarom is hierin de subsidie zo laag? Anja geeft 

aan dat de subsidie lager zal uitvallen omdat de subsidie per kalenderjaar is aangevraagd in 

plaats van per seizoen. De gemeente hanteert een kasstelsel, je moet de uitgaven ook 

daadwerkelijk hebben uitgegeven. Flevo Musketiers betaalt aan het einde van het seizoen 

(juni) pas de trainersvergoedingen uit. Voor het nieuwe seizoen is het beter om de 

trainersvergoeding per december en juni uit te keren. Bij het opstellen van de definitieve 

jaarrekening zal Anja kijken of er al een definitieve afrekening heeft plaatsgevonden van de 

subsidie en zal dan het juiste bedrag opnemen.  

 

Activiteiten-inkomsten zouden extra geld voor de club moeten betekenen. Een specificatie 

wordt eind van dit jaar gegeven. De begroting is laag op dit punt aangezien door corona 

activiteiten niet kunnen plaatsvinden. 

 

Scheidsrechterskosten zijn voor seizoen 2020—2021 hoger begroot dan gewoonlijk gezien ons 

tekort aan scheidsrechters en we wellicht in de toekomst scheidsrechters moeten vragen om 

te fluiten en hiervoor moeten betalen. 

 

Linda vraagt of het juridisch klopt dat we zaalhuur moesten blijven betalen. Ruben vertelt dat 

het Sportbedrijf aan had gegeven dat de afspraken voor zaalhuur in de toekomst dan niet 

zeker zouden zijn. Dit wilden we ook niet. De verhoging van de zaalhuur ligt nog ter discussie 

bij de gemeente. Als we niet betaald hadden was de verhoging welllicht nog hoger geweest. 

 

Er worden ideeën met elkaar gedeeld over de wijze waarop een teruggave van een klein deel 

van de contributie gerestitueerd kan worden aan de leden of hoe er mee omgegaan kan 

worden (bijv. wel of niet willen ontvangen in combinatie met ALV eind dit jaar). Dit zal pas 

definitief bepaald worden als de financiën eind dit jaar ook definitief vastgesteld zijn inclusief 

kascontrole.  

 

Linda geeft aan of de termijn van reservering van de zalen niet korter zou moeten worden, 

omdat we door Corona wellicht weer niet kunnen trainen. Dit zou mogelijk niet kunnen, omdat 

handbal en hockey ook naar binnen komen om te trainen. Om teveel betaalde zaalhuur te 

voorkomen gaan we dit navragen bij het Sportbedrijf. + 

 

 

4. Bestuurszaken 

 

Voorstel 1:  

Instemming herkiesbaar voorzitter Conny van Solt voor 1 jaar 



 

Voorstel 2:  

Instemming bestuurslid Ruben Kaper (voorzitter TC)  

 

Niemand stemt tegen, iedereen geeft aan akkoord te zijn met beide voorstellen. 

 

Vacatures:  

We kunnen het seizoen echt niet draaien zonder dat deze vacatures 

opgevuld zijn! 

 

a. Penningmeester en bestuurslid 

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële zaken van de vereniging. Hij/zij beheert het 

vermogen en de financiën en verzorgt de boekhouding. Draagt zorg voor de facturatie en inning van de 

contributie, inclusief aanmaningen, controleert en betaalt facturen en declaraties. Daarnaast bewaakt 

hij/zij de budgetten, stelt begroting op en doet een contributie voorstel. Jaarlijks dienen de balans en 

overzicht van baten en laten (jaarverslag) te worden opgesteld. Daarnaast regelmatig financiële 

rapportages ten behoeve van het bestuur. De penningmeester vraagt in samenwerking met de secretaris 

subsidies aan, int subsidies, donaties en sponsorgelden. De penningmeester houdt ook boetes en 

vergoedingen bij, int deze of betaalt deze uit. Tijdsindicatie: ongeveer 2 uur per week 

 

Geen aanmeldingen. 

 

b. Ledenadministratie en bestuurslid 

De ledenadministratie verzorgt correspondentie met potentiële nieuwe leden. Schrijft nieuwe leden in bij 

de NBB, voert wijzigingen door, administreert de teamindelingen bij de NBB. Verzorgt maandelijks een 

overzicht van de ledenadministratie voor de trainers/coaches. Tijdsindicatie: 1 uur per week 

Aanmeldingen voor ledenadministratie: 

- Selma Steenbergen of anders Activiteitencommissie. 

- Annette Rijnbende 

- Ilse Sluis  

- Mandy Versteege  

Met 2 personen lijkt dit niet handig.  

 

c. Leden Wedstrijdcommissie: 

De wedstrijdcommissie regelt alles rondom de wedstrijden. Ze maken de planningen van de wedstrijden 

en plannen de scheidsrechters en VIPpers voor de wedstrijden. Hiervoor hebben we een nieuw 

softwarepakket aangeschaft wat deze planning en communicatie zal vergemakkelijken. Ook organiseren 

ze de scheidsrechtercursus en de VIP-cursus. 

Aanmelding voor wedstrijdcommissie: 

- Raymond Zuidwijk 

- Mandy Versteege meldt zich aan voor een commissie. 

 

d. Uitbreiding Technische Commissie  

e. Uitbreiding Evenementen/ activiteitencommissie 

    

           - Selma Steenbergen meldt zich aan 

 

f. Invulling Sponsorcommissie   

 



De vergadering besluit dat het bestuur een afspraak maakt met de ouders die zich aanmelden 

om samen af te spreken wie welke taak op zich gaat nemen. Heel fijn dat jullie je als 

vrijwilliger aangemeld hebben, bedankt! 

 

Linda geeft aan dat het handig is als de trainers een ouderbijeenkomst organiseren om de 

ouders te leren kennen en te vragen wie vrijwilliger wil zijn. 

 

5. Financiën 

a. Voorlopige resultaten seizoen 2019-2020; zie punt 3 

 

b. Begroting voor seizoen 2020-2021; zie punt 3 

 

Voorstel 3:  

Contributieverhoging van 12% per lid voor seizoen 2020/2021 als gevolg van de verhoging 

van de zaalhuur per begin 2020 en 2021 en als gevolg van de verhoogde 

trainersvergoedingen. (zie ook uitleg in jaarverslag) 

Linda geeft dat het best veel geld is. In het gesprek daaropvolgend geeft de penningmeester 

aan dat we, in verhouding met andere verenigingen, relatief gezien echter niet zo’n hoge 

contributie vragen.  

En doordat we weinig sponsorgelden ontvangen hebben we dus geen 

compensatiemogelijkheden, kortom dan is verhoging in deze mate echt nodig. Dit geeft aan 

dat het hebben van een actieve sponsorcommissie een grote meerwaarde kan hebben. 

 

Er wordt gestemd over het besluit van contributieverhoging: iedereen is het eens met de 

verhoging van de contributie. 

 

6. Invulling seizoen 2020-2021 

Geen meidenteam dit seizoen, aangezien we hiervoor niet voldoende meiden hebben.  

Als we dit jaar uitbreiden met u10-2 zullen die eerst nog geen competitiewedstrijden 

spelen, mogelijk wel peanuttoernooien. 

Het Starttoernooi in september gaat niet door vanwege Corona. Dit betekent dat we nog 

moeten bekijken in hoeverre we peanuttoernooien kunnen organiseren. 

Ruben geeft aan welke teams we dit seizoen hebben en vertelt dat alle teams voorzien zijn 

van een trainer. 

 

Linda vraagt of iemand bij het organiseren van de wedstrijden verantwoordelijk is voor de 

Corona maatregelen tijdens wedstrijden? Dit gaat nog besproken worden in het bestuur. 

Mogelijk wel handig dat we weten wie er in de zaal geweest is. Er worden hierover tips 

uitgewisseld. 

 

7. Wat verder ter tafel komt 

Geen punten 

 

8. Rondvraag 

Geen vragen 

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur. 

 


