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Voorwoord
Een terugblik aan het einde van het eerste seizoen van het huidige bestuur!
Een seizoen van heel hard werken voor het bestuur in deze nieuwe samenstelling. Vanaf dag 1 zijn we
er open en vol vertrouwen in gegaan, met als motto samenwerken, open communicatie, zeggen wat we
doen en doen wat we zeggen. Het bestuur wil zoveel mogelijk tussen de leden staan om te horen wat
er leeft, welke ideeën men heeft en uitleggen waarom zaken gaan zoals ze gaan.
We kijken terug op een seizoen met geweldige hoogtepunten zoals onder andere de entree in de
eredivisie met ons JU16 team, de grote clubactie waar bijna € 1.500 is opgehaald, het
oliebollentoernooi waar 18 teams met meer dan 120 enthousiaste mensen in de hal samen aan het
basketballen waren, de Boni sponsor actie met een mooi bedrag van € 791 en de kampioenschappen
van XU12-1, JU14-2 en MU18, waarbij ons heren- en damesteam allebei 2e in hun divisie zijn
geworden.
Maar ook op moeilijke en pittige discussies en cases die we als nieuw bestuur maar even mochten
oplossen. Hoewel we beseffen dat we niet iedereen tevreden kunnen houden, hebben we altijd getracht
tot een goed, weloverwogen besluit te komen, zoveel mogelijk gebaseerd op feiten en rationeel
nadenken.
We doen vooral ons best om binnen onze vereniging zo goed mogelijk de kaders te verzorgen zodat
iedereen het zo geliefde basketbalspelletje kan spelen.
Het bestuur bestond het afgelopen seizoen uit 4 personen, welke 7 competenties vervulden, wat als een
enorme druk werd ervaren. Inmiddels hebben we een kandidaat om de functie van voorzitter TC te
gaan bekleden. Verder zijn we in gesprek met ‘iemand anders’ om de werkzaamheden van onze
secretaris te ondersteunen. Daarnaast zijn we nog op zoek naar mensen die de rol sponsoring verder
vorm willen geven en de verantwoording willen nemen om hier daadkrachtig en proactief uitvoering
aan te geven om zo de ambitie van de hele vereniging na te streven.
Enorm blij zijn we met onze enthousiaste vrijwilligers, de trainers die er elke avond maar weer staan
en elke wedstrijd weer vol overgave coachen. De commissieleden die zo hard meehelpen om de
vereniging te laten functioneren en natuurlijk de spelers zelf die afgelopen seizoen hun
verenigingsverantwoordelijkheden prima zijn nakomen. Wij zijn hier enorm blij mee! Zonder
vrijwilligers, géén Flevo Musketiers!
Tot slot zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen, want vele handen maken licht
werk. Voor aankomend seizoen gaan wij er weer tegenaan, vol goede moed en ook vooral vol
samenwerking en gezelligheid!
Met sportieve groet,
Sylvia Lansbergen
Anja Jongejan
Jeroen Kuit
Marc Laan
Bestuur Flevo Musketiers
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A. Inhoudelijke verslagen

A.1. Bestuur
A.1.a. Bestuurssamenstelling en verkiezingen
Het Algemeen Bestuur van basketbalvereniging Flevo Musketiers bestond gedurende seizoen
2013/2014 uit de volgende leden:
 Vacature
- Voorzitter
 Anja Jongejan
- Penningmeester/ledenadministratie
 Sylvia Lansbergen
- Secretaris
 Jeroen Kuit
- Algemeen bestuurslid/bestuurslid activiteiten
 Marc Laan
- Wedstrijdsecretaris/ voorzitter wedstrijdcommissie
 Vacature
- Voorzitter technische commissie
 Robin Schardijn
- Bestuurslid sponsorzaken (tussentijds gestopt)
De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het Dagelijks Bestuur.
Robin Schardijn heeft in oktober 2013 aangegeven de functie als bestuurslid niet meer te kunnen
combineren met zijn werkzaamheden. De functie van bestuurslid sponsorzaken hebben wij helaas niet
meer kunnen bemannen dit seizoen.
Enorm blij is het bestuur dat we sinds 4 seizoenen de functie van voorzitter technische commissie
weer kunnen invullen. Paul Hoeksema heeft aangegeven deze functie te willen vervullen. De verdere
vormgeving zal nader bepaald worden.

Voorstel 1 – Instemmen met het aantreden van bestuursleden
Het bestuur stelt de ALV voor in te stemmen met het aantreden van:
• Paul Hoeksema,
als voorzitter technische commissie, ingaande per 1 augustus 2014
Het bestuur is erg blij met zijn enthousiasme en wil Paul graag als nieuw bestuurslid welkom
heten.
Bestuursfuncties worden in principe, volgens het huishoudelijk reglement, aangegaan voor een periode
van twee jaar. In de praktijk betekent dit dat elk jaar de helft van het bestuur aftreedt. Bestuursleden
kunnen zich herkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn van 2 jaar.
Per 1 augustus 2014 is de eerste termijn van 2 jaren verstreken voor Anja Jongejan en Sylvia
Lansbergen. Anja Jongejan en Sylvia Lansbergen hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen voor
een tweede termijn van 2 jaren.

Voorstel 2 – Instemmen met herkiesbaar stellen
Het bestuur stelt de ALV voor in te stemmen met het herkiesbaar stellen van:
• Anja Jongejan,
als penningmeester, ingaande per 1 augustus 2014
• Sylvia Lansbergen,
als secretaris,
ingaande per 1 augustus 2014
Jeroen Kuit en Marc Laan hebben aangegeven hun eerste termijn van 2 jaren voort te willen zetten.
In verband met haar jarenlange inzet voor de vereniging zijn wij Monique Mol enorm dankbaar.
Monique heeft vorig seizoen afscheid als algemeen bestuurslid genomen, maar kon toen niet aanwezig
zijn op de ALV. Daarom wil het bestuur haar voordragen om erelid van onze vereniging te worden.
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Voorstel 3 – Instemmen met benoemen erelid
Het bestuur stelt de ALV voor in te stemmen met het benoemen van erelid van:
• Monique Mol

Ook Erwin van de Bos is al jaren actief (2003) als onder andere materiaalman binnen de vereniging.
Ook is hij zeer betrokken geweest bij de bouw van de Rietlanden 2. Na één seizoen er tussenuit
geweest te zijn, heeft Erwin dit seizoen de teamkleding gedistribueerd. Erwin heeft aangegeven
definitief te stoppen als materiaalman. Daarom wil het bestuur hem voordragen als lid van verdienste
van onze vereniging.

Voorstel 4 – Instemmen met benoemen lid van verdienste
Het bestuur stelt de ALV voor in te stemmen met het benoemen van lid van verdienste van:
• Erwin van de Bos

Met bovengenoemde wijzigingen zal het bestuur er in seizoen 2014/2015 als volgt uitzien:
Datum
Bestuurslid
Functie
Aangesteld
aftreden
Vacature
Voorzitter
Anja Jongejan
Penningmeester
1-08-2014
1-08-2016
Sylvia Lansbergen
Secretaris
1-08-2014
1-08-2016
Marc Laan
Wedstrijdsecretaris
1-08-2013
1-08-2015
Jeroen Kuit
Algemeen bestuurslid
1-08-2013
1-08-2015
Vacature
Voorzitter Sponsorcommissie
Paul Hoeksema
Voorzitter Technische Commissie
1-08-2014
1-08-2016
Het is helaas nog niet gelukt een gegadigde te vinden voor de rol van Voorzitter. Het bestuur zal de rol
gezamenlijk zo lang blijven waarnemen, maar ondertussen blijven zoeken naar een nieuwe Voorzitter.

A.1.b. Commissies, coaches en andere vrijwilligers
Het bestuur kan haar werk absoluut niet uitvoeren zonder de grote inzet van vele andere vrijwilligers
die de vereniging een warm hart toedragen. Naast leden en ouders willen we zeker de volgende
mensen noemen die (ook) in seizoen 2013/2014 weer geweldige rollen hebben vervuld:
 Wedstijdcommissie
Richard Bekkema en Marc Laan
 Activiteitencommissie
Jeroen Kuit, Wendy en Richard Bekkema,
Jolanda Rohlof, Conny van Solt, Gianni Hijlaard
 Kascontrole
Jolanda Rohlof en Joost Zegers
 Raad van coaches (heren/dames) Jan Slagter, Mark de Vries, Geert Koetsier,
Monique Mol en Jos Koster
 Mini coördinator
Jeroen Kuit
 Geschillencommissie
Linda Visser
 Website
Edwin Haan
 Kledinglijn
Marc Laan
 Materialen en gebouwen
Marc Laan en Erwin van den Bos
en natuurlijk alle coaches en trainers (zie volgende paragraaf)!
ALLEN ONTZETTEND BEDANKT!
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Raad van Coaches
Vanwege het ontbreken van een Technische Commissie voeren Mark de Vries, Jan Slagter en Geert
Koetsier een aantal taken uit die onder de commissie vallen, vooral gericht op de jongenslijn; ze
vormen de zogenaamde “Raad van Coaches”. Ze hebben dit gedaan en meer! Hierop komen we terug
in hoofdstuk 2.
Wedstrijdcommissie
In seizoen 2013-2014 bestond de wedstrijdcommissie uit de volgende vrijwilligers.
 Wedstrijdsecretaris + initiële competitieplanning & VIP-rooster
Marc Laan
 Lid sanctie- en beloningsbeleid & VIP-rooster
Richard Bekkema
 Lid opleiding + begeleiding scheidsrechters & juryleden
Vacature a.i. Marc Laan
 Lid materialen (tevens lid TC materialen)
Marc Laan
Voordat het seizoen van start ging heeft Patrick Hijlaard besloten te stoppen met zijn
vrijwilligerstaken binnen de wedstrijdcommissie. Dit betekend dat er nog 2 leden waren om deze
commissie draaiende te houden. Ondanks meerdere oproepen is er gedurende het seizoen geen
versterking gekomen.
Jacco van Schalkwijk heeft ondersteund bij het begeleiden van de scheidsrechters, daarnaast heeft hij
de VIP-cursus verzorgd. Hiervoor dank!
Een speciale dank gaat uit naar Richard Bekkema! Zonder zijn steun zou er het afgelopen seizoen veel
problemen op gebied van het organiseren van wedstrijden zijn geweest.
Om aankomend seizoen aan de eisen van de NBB te voldoen zal er naast de VIP-cursus en een F- en
E- cursus, tevens een coachcursus (BT2) voor meerdere trainers georganiseerd moeten gaan worden.
Wij zijn dringend op zoek naar een vrijwilliger opleidingen. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met Marc Laan.
Activiteitencommissie
In 2010 is er een start gemaakt met het opzetten van een activiteitencommissie die is bedoeld om te
ondersteunen bij de organisatie van evenementen en activiteiten. Vaste commissieleden zijn Jeroen
Kuit en Wendy Bekkema.
Jeugdcommissie
De jeugdcommissie is, nog niet van de grond gekomen. Achterliggende gedachte is dat deze
(eventueel samen met de activiteitencommissie) voor de nodige jeugdevenementen kan zorgen. De
jeugdcommissie kan zelf ideeën en voorstellen aan het bestuur generen en na goedkeuring uitvoeren.
We zoeken nog steeds enthousiaste jeugdleden die hun schouders willen zetten onder een
jeugdcommissie!
Vacatures commissies
Voor diverse commissies is het bestuur nog op zoek naar enthousiaste leden en ouders. De volgende
taken dienen uitgevoerd te worden om de vereniging nog beter te laten draaien:
 Lid wedstrijdcommissie
 Zaalcommissarissen
 Coördinator sponsorcommissie
 Materiaalman
 Kledinglijn
 Lid activiteitencommissie
 Lid jeugdcommissie
 Lid geschillencommissie
Voor geen van deze functies is basketbalkennis noodzakelijk. Ben jij ook bereid om meer te doen voor
de vereniging? Wilt u zich als ouder inzetten voor de vereniging? Neem dan contact op met Sylvia
Lansbergen.
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A.1.c. Ledenadministratie
De ledenadministratie draait nu alweer een jaar met Davilex. Ook de informatievoorziening verliep
voorspoedig. De leden, trainers, bestuur, commissieleden en Rayon Oost NBB zijn tijdig en volledig
geïnformeerd over de leden. Nieuwe leden en opzeggingen werden binnen één week verwerkt en
vanuit Davilex ontvingen de leden een bevestiging. Nieuwe aanmeldingen vonden gedurende het
gehele jaar plaats.
De vereniging mocht dit seizoen 55 nieuwe leden verwelkomen, waardoor het aantal spelende leden
op 1 mei 2014 158 bedroeg. Aan het einde van het seizoen 2012/2013 telde de vereniging 160
spelende leden. De stijging van het aantal nieuwe leden komen met name uit de U10 (23 nieuwe
leden) en verder was er aanwas bij de U12, U14 en Heren.
De cijfers in het kort:
 Het seizoen 2013/2014 vingen we aan met 103 leden;
 Tot 1 mei 2014 hebben wij 55 nieuwe leden mogen verwelkomen;
 Het ledenbestand komt zodoende per einde van het seizoen uit op 158 leden.

A.1.d. Sponsors
Sponsoring blijft ook voor onze club een belangrijke manier om onze ambities te verwezenlijken. Ook
afgelopen jaar hebben we weer een beroep kunnen doen op een aantal bedrijven die onze ambities
wilden steunen.
 Boni Supermarkten: jeugdsponsoractie waar een mooi bedrag uit is voortgekomen.
 Muta Sport: produceert onze wedstrijdkleding en onze FM-kledinglijn tegen een aantrekkelijke
prijsstelling.
 Kerngezond: ook afgelopen seizoen hebben we intensief samengewerkt met deze
fysiotherapiepraktijk. Ze hebben wederom een aantal stabiliteitstrainingen gegeven en diverse
leden geholpen bij blessures.
 Jora Entertainment: is in het seizoen 2012-2013 ingestapt als teamsponsor voor JU14-1, waarin ze
ook het afgelopen seizoen in hebben kunnen spelen. Een sponsor die een directe betrokkenheid
heeft bij zowel de sport als de club, we hopen ze nog menig jaar aan onze club te kunnen binden.
 Nitek Europe BV: op hen hebben we een paar keer een beroep mogen en kunnen doen bij de
aanschaf van nieuwe materialen. Afgelopen seizoen is JU12-3 voorzien van nieuwe
wedstrijdtenues.
We zijn onze sponsors zeer dankbaar voor hun vertrouwen. Met hun hulp is het voor ons mogelijk om
onze sportieve ambities na te jagen.
Op initiatief van Mark de Vries is er een Club van 100 opgestart. Waarvoor dank. De volgende
bedrijven/personen hebben een financiële bijdrage geleverd:
 Orient, Familie Lam
 Familie Schardijn
 Jora Entertainment, Familie Nelissen
 Jalo Interim Solutions BV, Familie Schoone
 Harry’s Farm, Familie Schreuder
De sponsorcommissie is op dit moment onbemand. Het niet hebben van een daadkrachtige en
proactieve sponsorcommissie zal er toe leiden dat het in praktijk brengen van onze ambities in gevaar
komt.
Sponsorinkomsten blijven belangrijk, vooral omdat het de vereniging de mogelijkheid biedt vele
extra’s te doen. De insteek van het bestuur is nog steeds dat we als club te allen tijde een gezonde
begroting dienen te kunnen overleggen zonder hierin te zeer afhankelijk te zijn van sponsorinkomsten.
Flevo Musketiers
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Ook als sponsors onverhoopt afhaken of niet eens aanhaken, moet de vereniging op een aantrekkelijk
niveau kunnen blijven doordraaien.

A.1.e. Communicatie en publiciteit
Website
In verband met het aftreden van Martin Streekstra en het stoppen van Michael Bogaard als technisch
beheerder moesten wij op zoeken naar een nieuwe WebSite beheerder. Deze hebben we gevonden in
de persoon van Edwin Haan.
Bij de start van het seizoen 2013-2014 was de nieuwe website van Flevo Musketiers een feit. Een
nieuwe look en eenvoudiger te onderhouden. Een aantal zaken zal nog verder worden verbeterd door
technisch beheerder en ontwikkelaar van de site. De huidige website wordt redactioneel onderhouden
door Jeroen Kuit en Edwin Haan.
Nieuwsbrieven
Het bestuur is van mening is dat Flevo Flash op dit moment geen toegevoegde waarde heeft binnen de
informatievoorziening. Er is een actuele website en er is een levendige facebook pagina opgezet door
de leden.
Publiciteit
Het bestuur zou graag basketbal als sport en onze vereniging onder de aandacht willen brengen van
Lelystedelingen en omwonenden. Het afgelopen seizoen zijn er een aantal artikelen in de plaatselijke
kranten verschenen en ook heeft Omroep Flevoland aandacht aan onze vereniging geschonken.

A.2. Technische commissie
A.2.a. Raad van Coaches
Zoals reeds eerder genoemd is er vanwege het ontbreken van een Technische Commissie, voor de
jongens/herenlijn een Raad van Coaches ingesteld. Deze raad bestaat uit Jan Slagter, Geert Koetsier en
Mark de Vries. Zij hebben zich opgeworpen om een groot deel van de activiteiten die onder de
Technische Commissie vallen, op te pakken en dan met name voor de jongenslijn.
Doelstelling van het technische beleid van de vereniging is om één of meer selectieteams structureel
op het hoogste landelijke niveau te laten spelen. Hiervoor is een bredere basis van aantal spelers nodig
en beogen wij de samenstelling van de teams doelbewust op te bouwen naar minimaal 5 miniteams, 4
teams U12, 3 teams U14, 2 teams U16 en U18 en 1 of 2 heren teams. Het doel is om allereerst bij de
jongere teams in kwantiteit te groeien. Hierdoor wordt de kans op een gemiddeld hoger niveau van de
eerste teams groter.
Nieuwe instroom bij de jongere teams biedt de mogelijkheid om spelers in hun opleiding zoveel
mogelijk basketbaluren te laten maken, waardoor de kans op het bereiken van de maximale potentie
van de speler zo groot mogelijk wordt.
Binnen de teams zal een homogenere verdeling van ambitie en talent worden bewerkstelligd waardoor
prestatie- en breedtesport naast elkaar kan bestaan binnen één vereniging. Op deze wijze loopt de
doorstroom naar de oudere leeftijdscategorieën goed door. Met een dergelijke opbouw van de
vereniging zal het ook makkelijker worden goede trainers/ coaches te vinden, het scheidsrechterniveau
verhogen en als zodanig het gehele niveau van de vereniging omhoog te tillen. Goed kader
(trainer/coaches en scheidsrechters) bieden een basis om het hoge ambitieniveau te kunnen realiseren.
Om dit te bereiken, heeft de raad van coaches afgelopen seizoenen gewerkt aan het volgende:
 Grotere teams, maar met oog op maatwerk; zowel de ervaren spelers en nieuwe spelers moeten
een uitdaging vinden in een team.
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Meer trainingen en vakantietrainingen voor bepaalde selectieteams ter versnelling van de
ontwikkeling en het vergroten van het aantal basketbaluren per jaar.
Scholierensport georganiseerd door Jeroen Kuit. Dit is een methode om nieuwe leden te werven in
de lagere leeftijdscategorieën.
Buitenschoolse activiteiten, onder coördinatie van Paul Hoeksema, is in samenwerkingmet het
Sportbedrijf. Daarbij zijn er ook dit jaar op een aantal basisscholen basketballessen gegeven. Paul
Hoeksema, Dominique den Dekker en Edwin Sloove waren hierbij actief. Voormalig lid en oud
eredivisie basketbalster Petra Wibier sloot later spontaan aan en heeft vervolgens nog een aantal
keren geholpen.
Dit jaar zijn er ook clinics gegeven bij de middelbare scholen SGL en Rietlanden. Paul Hoeksema,
Petra Wibier, Geert Koetsier, Frank Eissens en Mark de Vries hebben zich daarvoor ingezet. De
vakgroepen bewegingsonderwijs waren hierover zeer te spreken willen volgend seizoen de
samenwerking graag intensiveren.
Talenten clinic georganiseerd op 21 december 2013 voor zowel leden van Flevo Musketiers
alsook voor de omliggende Flevolandse verenigingen.
Samenwerking met KernGezond fysiotherapeuten ter begeleiding van motoriek en stabiliteit van
jeugdspelers (preventie blessures) en behandeling van blessures.
Stages door studenten Sport en Bewegen (SGL, Landstede) , deels waren dit ledenvan Flevo
Musketiers
Er is gewerkt aan een ”Playbook” waarin de vereniging aangeeft wat er geleerd zou moeten
worden aan bepaalde leeftijdsteams, zowel qua basketbal kennis en vaardigheden alsook
discipline. Dit document is inmiddels beschikbaar.

Overige activiteiten
Op 15 september waren we organisator gastheer voor een toernooi voor JU14, 16 en 18, waarbij de
landelijke top aanwezig was en in totaal 11 van de 18 teams uit de eredivisie deelnamen.
In samenwerking met onze sponsor KernGezond hebben we meegedaan aan de ‘Dag van het
Bewegen’. Hier zijn een 5-tal clinics gegeven aan in totaal 60 kinderen. De clinic werd verzorgd door
Joep van der Spek, Milan Mahabier, Jim van de Klundert, Frank Eissens, Eli Amstelveen, Geert
Koetsier en Jan Slagter.
Evaluatie competitie 2013/2014
Bij de inschrijving van de teams in de periode van mei t/m juli moeten de verenigingen de teams
inschrijven voor het seizoen dat pas eind september start. Bij de inschrijving streven we na dat teams
niet veel te hoog of veel te laag worden ingedeeld. Want alles dik verliezen of alles met gemak winnen
beperkt de ontwikkeling van spelers.
Omdat wij met vrijwel alle teams 3 uur per week trainen en veel tegenstanders zelfs met hun eerste
teams maar tot 1 tot 1,5 uur komen, verwachten we dat onze teams zich sneller ontwikkelen dan hun
tegenstanders. De tweede helft van het seizoen is dan ook meestal een stuk beter dat de eerste helft.
Toch is in mei het niet altijd duidelijk of spelers in september ook nog lid zijn. Dit maakt het indelen
niet altijd gemakkelijk.
Zonder de andere teams tekort te willen doen, lichten we er een aantal zaken uit.
Onze kampioensteams zijn de XU12-1, JU14-2 en MU18
De XU12-1 had zeer beperkt tegenstand. Een oefenwedstrijd tegen Almere leerde dat er nog een weg
is af te leggen naar een volgend niveau. Op 10 mei spelen ze een toernooi op Urk voor het Rayon
Kampioenschap. Winnen betekent dat ze naar het NK mogen.
De JU14-2 is een sprekend voorbeeld van hoe je aangenaam verrast kunt worden. Spelers die aan het
eind het seizoen opzegden, kwamen opeens weer terug en daardoor stond er een veel sterker team dan
we hadden verwacht. Er werd een serie dikke overwinningen geboekt en halverwege het seizoen
hebben we het team opgedeeld in 2 nieuwe teams. Voor de JU14-2 was de voorsprong net groot
genoeg om het kampioenschap binnen te halen. De JU14-3 heeft in een sterkere competitie een
vervolg gemaakt en daar heel behoorlijk gepresteerd.
De MU18 verloren in de eerste competitiehelft (met o.a. U20-teams) al hun wedstrijden en namen die
ervaring mee in de U18-competitie van Rayon West, met een kampioenschap tot gevolg.
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Onze JU12-2, JU12-3 en JU16
Onze JU12-2 en JU12-3 hebben een zwaar seizoen achter de rug. Met veel beginnende spelers die ook
nog een jaar U12 mogen blijven was het gat net te groot. Ze speelden met regelmaat tegen teams waar
veel 2e jaars U12 in speelden en het verschil op die leeftijd is redelijk groot. Toch zullen de spelers
merken dat het komende seizoen een heel ander seizoen zal worden, waarin ze al hun ervaringen
kunnen inzetten voor meer winstpartijen. Achteraf gezien hadden we de U12-2 een klasse lager in
moeten schrijven, maar dat is een leerpunt voor de volgende jaren.
Ook onze JU16 had een zwaar eerste jaar in de eredivisie. In de eerste maanden van de voorbereiding
vielen een aantal spelers weg, waardoor het aantal spelers beperkt werd. Met 7 inzetbare spelers werd
al snel de keuze gemaakt om ook veel U14-spelers in te zetten. In een poule met 6 basketbalscholen,
waar minimaal 10 uur per week getraind wordt was het zeer lastig om de afstand te overbruggen. Toch
werden er gaandeweg een aantal kwarten gewonnen en werden de verschillen met de tegenstanders
steeds kleiner. Dit leverde veel respect op bij tegenstanders en scheidsrechters.
Seniorenteams met 2e plaatsen
Ook waren er nog een aantal mooie 2e plaatsen voor onze seniorenteams. De heren 1 bestond uit een
groep spelers waarvan een groot deel na een aantal jaren hun basketbalschoenen weer tevoorschijn
hadden gehaald. Na een moeizaam begin wist het team onder leiding van Paul Hoeksema elkaar steeds
beter te vinden en was een mooie 2e plek het resultaat. En dat is veel meer dan het plaatsje in de
middenmoot waarop was gegokt.
De dames 1 deed ook lang mee voor het kampioenschap. Het team van Ferry Teunissen merkte dat het
aantal speelsters net te krap was om de strijd goed aan te gaan. Door blessures en afwezigheid van
sommige speelsters werden de laatste cruciale wedstrijden net verloren, maar mochten ze zeker trots
zijn op het eindresultaat.
Mini’s – U10
Jeroen Kuit heeft afgelopen seizoen de taak van coördinator van de mini’s (U10) op zich genomen.
Ook dit seizoen begon U10 met 1 (wat grotere groep) dat al snel uitgroeide naar 2 teams. De aanwas
van jonge spelers is enorm en dit heeft natuurlijk een positief effect op de algehele doorstroom naar de
andere leeftijdscategorieën. Na scholierensport bleek er wederom nieuwe aanwas in te stromen en
gedurende het seizoen waren er al 30 spelers op de trainingen, waardoor een 3e U10 team ontstond.
Vanwege de grote groep, is de groep trainers gaandeweg ook versterkt, namelijk met ondersteuning
door Dominique den Dekker, Gianni Hijlaard, Kristian van Strijland, Eli Amstelveen en Tyrone
Blanken.
In plaats van elke week een thuis- of uitwedstrijd, spelen de mini’s een ‘toernooicompetitie’ van 7 à 9
toernooien. Op 12 oktober 2013 had Flevo Musketiers de eer om het toernooi te organiseren. Wendy
Bekkema, Marc Laan en Jeroen Kuit hebben deze dag goed voorbereid en het was dan ook een
geslaagd toernooi.
Meidenlijn
Het seizoen 2013-2014 is gestart met een MU18 team. Naast het damesteam, is het een smalle en
kwetsbare basis. Acties als Scholierensport hebben wel de aanwas van enkele meiden opgeleverd,
maar niet voldoende om in de jongere leeftijdsklassen een volledig team te formeren. Voor komend
seizoen is het de uitdaging om nieuwe leden te werven om zo jonge teams te formeren; kwantiteit gaat
in deze voorop. Er moet gezorgd worden dat er voldoende meisjes komen om van onderop te bouwen.
Na vele jaren in Rayon Oost tegen dezelfde teams gespeeld te hebben, hebben de MU18 de overstap
naar Rayon West gemaakt. Gestart in een interrayonale klasse MU20/18 met drie tegenstanders was
het een uitdagende start. Qua niveau een prima klasse voor het uitgedunde team, genoeg te leren.
Blessureleed in de staart van de competitie zorgde echter voor grote verliespartijen. In Rayon West
wordt vanaf januari gestart met een nieuwe competitie. Helaas
verdween de interrayonale klasse, doordat er geen nieuwe teams bij kwamen. Daarop is het team
ingeschreven in de 1e afdelingsklasse MU18 in de regio Utrecht. In deze klasse hadden de meiden het
iets makkelijker, maar moesten er nog steeds voor werken. Ondanks opnieuw blessureleed in de staart
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van de competitie hebben de meiden het kampioenschap behaald. Het eerste kampioenschap van deze
groep sinds ze begonnen waren met basketballen.
In ieder geval zal volgend seizoen veel effort gestoken moeten worden in de werving van nieuwe
leden en zo volledig nieuwe teams te formeren. Het instapniveau, bij de inmiddels ervaren teams, ligt
hoog.
Sponsoring Ju16-1 2e divisie
Vanuit de RvC is het voorstel gekomen om het team Ju16-1 volgend seizoen in de 2e divisie uit te
laten komen. Technisch gezien acht de RvC het team daartoe goed in staat en is ook een logisch
gevolg van de sportieve ambities die we enige tijd geleden met elkaar hebben uitgesproken. Het
bestuur heeft besloten het voorstel van de RvC te steunen. De meerkosten voor het 2e divisieniveau
zijn ca. € 1.300 die in de vorm van niet uitgegeven materiaalkosten in het seizoen 2013/2014
bekostigd kunnen worden. Daarnaast zal de RvC een aanzienlijke bijdrage gaan leveren bij het laag
houden van de extra kosten ten aanzien van de trainer/coach licenties, die door de NBB zijn
aangescherpt. Het voorstel is in een separaat document uitgewerkt.

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 2e divisie.

A.2.b. Eindstanden teams
Team
Heren senioren 1
Heren recreanten
Dames senioren 1
Meisjes U18
Jongens U18-1
Jongens U16-1
Jongens U14-I
Jongens U14-2
Jongens U14-3
Jongens U12-1
Jongens U12-2
Jongens U12-3
Mini’s U10-1
Mini’s U10-2

Klasse
Rayon 1e klasse
n.v.t.
1e afdelingsklasse
Rayon West (1e helft comp.)
1e afdelingsklasse West
Interrayonaal West
Eredivisie
Interrayonaal West (1e helft comp.)
Interrayonaal West
2e afdelingsklasse rayon Oost
1e afdelingsklasse rayon West
1e afdelingsklasse rayon Oost
1e afdelingsklasse rayon Oost
2e afdelingsklasse rayon Oost
Mini-toernooi
Mini-toernooi

Eindplaats
2 (11)
2 (8)
4 (4)
1 (7) – Kampioen
5 (10)
8 (8)
3 (6)
5 (5)
1 (8) – Kampioen (vr)
4 (5)
1 (8) – Kampioen
7 (8)
11 (11)
4
3

Alle teams en trainer/coaches: proficiat met het behalen van jullie klasseringen!
Aan alle kampioenen is op gepaste wijze aandacht besteed.
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A.2.c. Teams en trainers
De trainer/coaches van seizoen 2013-2014:
Team
Trainer
Heren senioren 1
Paul Hoeksema
Dames senioren 1
Ferry Teunissen
Jongens U20
Peter van Andel, Edwin Sloove
Meisjes U18
Monique Mol
Jongens U18
Mark de Vries
Jongens U16
Jan Slagter
Mix U14-1
Geert Koetsier
Jongens U14-2
Nigel Taitt
Jongens JU14-3
Edwin Sloove
Mix U12-1
Oeds Raven
Jongens U12-2
Sean Muller, Natanja van Schalkwijk, Gianni Hijlaard
Jongens U12-3
Linda Visser, Durk Spiekhout
Mini’s U10-1
Jeroen Kuit, Gianni Hijlaard
Mini’s U10-2
Dominique den Dekker, Kristian van Strijland
Mini’s U10-3
Eli Amstelveen, Tyrone Blanken
Bij een aantal teams was er sprake van een duo of zelfs trio coaches. Hierbij nam een hoofdcoach 1 of
2 assistenten of stagiairs onder hun hoede, waardoor ze in de FM opleidingsfilosofie worden opgeleid.
Op deze wijze wordt het ‘kader’ aan trainers en coaches structureel op orde geholpen zodat we de
komende jaren weer kunnen groeien.
WE ZIJN ALLE TRAINERS/ COACHES ERG DANKBAAR VOOR HUN INZET
AFGELOPEN SEIZOEN!

A.2.d. Deskundigheid trainers
De trainers vormen een erg belangrijke groep binnen de vereniging. In de vorige paragraaf staan de
mensen die zich afgelopen seizoen als trainer hebben ingezet voor de vereniging.
Het bestuur wil de trainers de mogelijkheid bieden zich verder te ontwikkelen door het volgen van
trainerscursussen. De kosten van de cursus worden dan gedragen door de vereniging, zoals verwoord
in het Huishoudelijk Reglement (het gaat hierbij alleen om de kosten van deelname, de reiskosten
vallen hier buiten). Hieraan is als voorwaarde verbonden dat de trainer na het behalen van een diploma
nog minimaal 2 volledige seizoenen als trainer voor de vereniging inzetbaar zal zijn. Als daarmee de
trainingen nog verder verbeteren zal dit natuurlijk de kwaliteit van alle spelers ten goede komen.
Het afgelopen jaar is er door één trainer een BT3 cursus gevolgd. Deze cursus is succesvol afgerond.
Een drietal trainers hebben in mei 2014 hun BT2 examen gedaan, waarvan nog geen officiële uitslag
bekend is, maar de verwachting is dat zij allemaal geslaagd zijn.
Binnen de vereniging hebben de volgende trainers een diploma/licentie (seizoen 2013-2014):
Trainer
Diploma
Geert Koetsier
BT3
Mark de Vries
BT3
Jan Slagter
BT3
Nigel Taitt
BT2
Monique Mol
BT2 (onder voorbehoud behaald)
Linda Visser
BT2 (onder voorbehoud behaald)
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A.2.e. Materialen en gebouwen
Seizoen 2013/2014 hebben wij gebruik gemaakt van trainingslocaties Sporthal De Rietlanden 2,
Sportzaal de Rietlanden en Sportzaal het Kofschip. In het tweede jaar dat we van de sporthal gebruik
maken, zijn kinderziektes die we in het eerste jaar nog tegenkwamen grotendeels opgelost. Er is een
glazen wand geplaatst bij de tribune boven het eerste veld zodat rolstoelgebruikers ook op het veld
kunnen kijken. Ook zijn er vaste plaatsen voor alle materialen gekomen. Uiteraard blijven we positief
kritisch naar het sportbedrijf om onze hal verder te optimaliseren.
Materialen
Marc Laan heeft uit nood de materialen weer op zich genomen. Erwin van den Bos heeft hierbij
geholpen. Erwin heeft vooral de distributie van wedstrijdtenues en teammaterialen verzorgt. Erwin
dank je wel hiervoor!
Door tijdgebrek van Marc Laan is er afgelopen seizoen weinig aandacht aan materialen besteed. Er
geen nieuwe materialen aangeschaft. Dit is voor afgelopen jaar geen groot probleem, maar aankomend
seizoen is het absoluut nodig hier weer aandacht aan te besteden.
Wij zijn daarom dringend op zoek naar een materiaalman/vrouw. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met Marc Laan.
Wedstrijdtenues
Erwin van den Bos heeft afgelopen jaar de wedstrijdtenues op zich genomen. Er zijn afgelopen
seizoen voor 2 teams nieuwe wedstrijdtenues aangeschaft. Daarnaast zijn er ongeveer 20 tenues van
diverse andere teams vervangen. Aankomend seizoen is het plan om voor 3 a 4 teams wederom
nieuwe tenues aan te schaffen zodat we binnen 3 a 4 jaar alle tenues vervangen hebben.
Teammaterialen
Aan het begin van dit seizoen hebben de trainers/coaches getekend voor ontvangst van de teamtas
(ballen, tenues, etc.). Het is de taak van de trainer/coach om de spelers (iedere keer weer)
verantwoordelijk te laten voelen voor hun team spullen. De tassen zullen omstreeks deze tijd
verzameld worden. Bij het inleveren van de teamspullen zal gecontroleerd worden of de teamtas
compleet is of aangevuld moet worden met bijvoorbeeld gevonden materialen. Voordat het nieuwe
seizoen begint, zullen de tassen weer in orde worden gemaakt alsook de EHBO-kit inhoud worden
aangevuld.
Voor de Rietlanden 2 hebben we geen eigen sleutels. Deze worden beheerd door het sportbedrijf. Voor
het Kofschip en de sportzaal Rietlanden lijkt het sleutelbeleid nog steeds goed te werken. In plaats van
een roulatiesysteem, waarbij de sleutel van trainer naar trainer gaat, hebben nu bijna alle trainers die
de zalen openen of sluiten de benodigde sleutels ontvangen. Deze sleutels worden aan het eind van het
seizoen, tezamen met het inleveren van de teamtas weer ingenomen, waarna ze volgend seizoen weer
verstrekt worden aan de betreffende coaches.

A.3. Wedstrijdsecretariaat/Wedstrijdcommissie
Vorig seizoen (2012-2013) is de commissie geëindigd met 3 commissieleden. Na het wegvallen van
Patrick Hijlaard heeft de commissie het hele seizoen 2013-2014 uit slechts 2 leden bestaan.
De competitieplanning en het initiële VIP-rooster is in de zomermaanden opgezet door Marc Laan.
Daarnaast verzorgde Marc het inzamelen van de wedstrijdsheets, controleren en aanpassen van de
formulieren, invoeren uitslagen in het ISS NBB portaal.
De wedstrijdcommissie heeft zicht afgelopen jaar bezig gehouden met het organiseren van diverse
cursussen. Daarnaast is het belonings- en sanctiebeleid, binnen de huidige regelgeving van ons
Huishoudelijk Reglement, aangescherpt. De reminders, alsook de waarschuwingen en schorsingen zijn
duidelijker geworden. Ook zijn er enkele aanpassingen in het VIP-rooster gedaan.
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Richard Bekkema en Marc Laan hebben zich dit seizoen bezig gehouden met het organiseren,
begeleiden en aansturen van (nieuwe) zaalcommissarissen en vippers en waren het aanspreekpunt bij
wedstrijden en het registreren vippers. Richard was het eerste aanspreekpunt als
sanctionering/beloning registratie lid.

A.3.a. Deskundigheid functionarissen
F cursus
Ook afgelopen seizoen heeft Flevo Musketiers voor haar spelende leden de scheidsrechtercursus voor
het F-diploma georganiseerd. Een aantal leden hebben hun F licentie opnieuw gehaald, door de
spelregeltest met goed gevolg af te leggen. Dit seizoen kunnen we de volgende leden verwelkomen tot
het scheidsrechtercorps dat zo hard nodig is:
 Sathnarain Autar, David Kraandijk, Tyrone Blanken, Diane Overwater, Dominique den Dekker,
Joris van Solt, Jesse van Hecke, Karin Tamboer, Rogier Hijlaard en D-loyd Verweij
Spelregeltest:
 Igor Antypov, Arjan Korf, Mark de Vries en Joost Zegers
We feliciteren allen met het behalen van hun F-diploma!
E cursus
E-scheidsrechters worden, om aan de beoogde ambitie te voldoen ontzettend belangrijk. Daarom is er
in augustus een E-cursus georganiseerd. De volgende personen hun E-diploma gehaald!
 Gianni Hijlaard, Madelon Eissens, Frank Eissens, Erik Bekkema. Natanja van Schalkwijk, Joep
van der Spek, Ferry Teunissen, Justin van den Bos en Kim Kuiper
We feliciteren allen met het behalen van hun E-diploma!
VIP cursus
Er is op 22 september 2013 een VIP cursus georganiseerd. Hier waren 19 personen aanwezig, zowel
leden als ouders. De deelnemers hebben een uitleg gekregen van de theorie en het wedstrijdformulier.
Aansluitend speelden U12-1 en U12-2 een oefenwedstrijd, waarbij de aanstaande vippers
daadwerkelijk konden oefenen. Onder leiding van de Jacco van Schalkwijk hebben we er een nieuwe
groep vippers bij. Dank Jacco!
De wedstrijdcommissie streeft er naar om aankomend seizoen, tijdens het pre-season weer een VIP cursus te organiseren. Deze cursus is voor iedereen toegankelijk, maar met name gericht op nieuwe
leden en de eerstejaars U14 teams. Voor hen is de cursus verplicht, zoals omschreven in het
verenigingsreglement.

A.3.b. VIP sanctie- en beloningsbeleid
De planning van het VIP-rooster ging dit seizoen goed. De console is verder geoptimaliseerd waardoor
het plannen overzichtelijker is geworden. De planning in de eerste weken van het seizoen en de eerste
week januari zijn lastig tijdig in te vullen. Echter dit heeft nooit tot groet problemen geleid. Dit zal,
met de reorganisatie van de NBB (een groot deel van de competitie wordt halverwege het seizoen
waarschijnlijk opnieuw ingepland), aankomend seizoen nog lastiger worden, echter met een beetje
begrip van de leden, moet het lukken.
De opkomst van de ingeplande vippers was bijzonder goed! De wedstrijdcommissie is hier blij mee.
Er is dit seizoen fanatiek gewerkt met het belonings- en sanctiebeleid. Waar er vorig jaar nog 26
waarschuwingsbrieven zijn verstuurd zijn dit er afgelopen seizoen slechts 10 nodig geweest. Vorig
jaar zijn er 21 boetes zijn uitgedeeld, dit jaar staat de teller op 7. Er zijn 8 beloningen uitbetaald (tegen
31 van vorig jaar) aan mensen die vip-taken overnamen.
Al met al een fantastisch resultaat!
Flevo Musketiers
Jaarverslag 2013 - 2014

15

A.3.c. Rayonwedstrijden en E-scheidsrechters
Afgelopen seizoen hebben 4 teams van Flevo Musketiers gespeeld op Rayon niveau. Hiervoor moest
de vereniging scheidsrechters aanleveren aan Rayon Oost.
 Jacco van Schalkwijk heeft als onafhankelijke scheidsrechters gefloten.
 Erik Bekkema heeft zowel als vereniging- als onafhankelijk scheidsrechter gefloten.
 Jari Noordhof, Eli Amstelveen, Ferry Teunissen en Edwin Haan hebben voor het rayon gefloten.
Allen dank voor jullie inzet!
Ook voor komend seizoen gaan we een E- scheidsrechtercursus inplannen (waarschijnlijk al in
september). Dat scheidsrechterniveau is noodzakelijk voor het fluiten van afdeling 1e klasse (vroegere
rayonklasse). We zijn verplicht ook scheidsrechters te leveren van (minstens) dat niveau. Oftewel:
zonder E-scheidsrechters geen afdeling 1e klasse basketbal! Daarom vragen we alle 1e klasse spelende
teams te zorgen voor 2 E-scheidsrechters per team. Daartoe is tijdens de ALV van december 2012 een
voorstel aangenomen waarmee de spelers van afdeling 1e klasse teams worden verplicht om bereid te
zijn hun E-diploma te behalen, en deel te nemen aan de cursussen die we daarvoor organiseren.
In verband met de nieuwe regels van de NBB zullen we, in tegenstelling tot voorgaande jaren waar het
rayon voor de D+ opleidingen zorgde, ons ook voor moeten voorbereiden om scheidsrechters op te
gaan leiden tot D scheidsrechters. Hoe dit er uit komt te zien, is op dit moment nog niet bekend.

A.3.d. Reorganisatie NBB en Rayon Oost
Wat al een aantal jaren in de planning stond wordt per 1 januari 2015 werkelijk doorgevoerd. Echter
gaat de NBB al bij de start van de aankomende competitie met nieuwe reglementen en de daarbij
behorende eisen werken. Er komt 1 landelijke bond (NBB) met daar onder 4 afdelingen (voormalige
rayons). De NBB gaat landelijke competities organiseren en de afdelingen organiseren afdelingklassen.
Waar voorheen elk rayon haar eigen reglement had (met eigen uitzonderingsregels daarbij) komt er nu
nog 1 reglement die voor alle competities geldt. Ook wordt er gereorganiseerd onder de betaalde
krachten die zowel bij de bond als het rayon werkzaam zijn.
Andere wijzigingen zijn o.a.:
 De hoofdklasse en interrayonale competities gaan over in een landelijke 2e divisie waarbij geen
rekening meer wordt gehouden met rayongrenzen;
 De huidige rayonklasse verdwijnt en wordt afdeling 1e klasse;
 De scheidsrechtereisen worden aangescherpt. Er moeten meer scheidsrechters aangeleverd worden
die 100% beschikbaar zijn, daarnaast gaan de licentie-eisen omhoog en dienen verenigingen zelf
scheidsrechters (ook D) zelf op te leiden.
 De coachingseisen worden flink aangescherpt. Vrijwel elke coach heeft straks een BT 2 licentie
nodig (uitzondering afdeling 2de klasse bij jeugd U10 t/m U16), afdeling 1e klasse vanaf U18
heeft een coach met een BT3 licentie nodig.
 Veel klassen zullen na de winterstop opnieuw worden ingedeeld. Het is daarom mogelijk om in de
winterstop nog teams in te schrijven voor de 2e helft van de competitie;
 Dispensaties van hoog naar laag zijn niet meer toegestaan (enige uitzondering is als er geen hoger
team voor een basketballer is);
 Bankspelers bestaan niet meer. Elke basketballer mag onbeperkt in elk hogere (leeftijd)klasse
uitkomen.
Op dit moment is er nog een hoop onduidelijkheid tegen welke nieuwe regels en (nieuwe) kosten aan
gaan lopen. Zo wordt het arbitragereglement pas in augustus verwacht. Ook de eisen voor de afdeling
1e klasse worden pas later bekend (zoals gaat afdeling 1e klasse met 24 seconden werken of moet er
een leeg veld tussen 2 wedstrijden zitten). De scheidsrechterkosten voor het spelen in de landelijke 2de
divisie is op dit moment nog onzeker. Omdat deze competitie nieuw is, kan er geen exacte kosten
indicatie afgegeven worden. Tot nu toe worden de scheidsrechterkosten op € 1.300 a € 1.400 geschat.
Dit maakt het voor het bestuur bijzonder moeilijk budgetteren.
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A.4. Activiteiten en Evenementen
A.4.a. Reguliere toernooien en grote evenementen
Open toernooien
In 2013/2014 zijn er opnieuw twee ‘open’ toernooien georganiseerd.
 Oliebollentoernooi op 29 december 2013, 128 deelnemers
 Eindejaarstoernooi vindt plaats op 15 juni 2014
Alle leden, maar ook hun familie, kennissen, vrienden kunnen hier aan meedoen. Jeroen Kuit heeft
samen met Gianni, Kristian en Conny de toernooien georganiseerd. Het oliebollen toernooi was een
groot succes. Er waren maar liefst achttien teams vertegenwoordigd. Vanwege de grote opbrengst van
de Grote Club Actie, konden leden gratis aan het toernooi deelnemen. De oliebollen waren heerlijk,
met hartelijk dank aan Peter en Machiel van Andel, die de oliebollen hadden geregeld.

A.4.b. Jaarlijkse activiteiten
Scholierensport
Alweer voor de zesde keer heeft Flevo Musketiers in 2013/2014 mee gedaan aan Scholierensport. Een
initiatief van de gemeente Lelystad om de jeugd van Lelystad, basisschool en voorgezet onderwijs,
kennis te laten maken met diverse sporten.
Op drie zaterdagen in november (2, 9 en 16) konden scholieren kennis maken met basketbal. 81
kinderen uit groep 3 t/m 8 hadden zich aangemeld voor de clinics. Dit jaar hebben we vervolgens nog
3 proeftrainingen op locatie Rietlanden gymzaal nog ca. 30 kinderen mogen ontvangen, waarvan er
uiteindelijk 9 lid zijn geworden, voornamelijk bij U10.
Jeroen Kuit heeft Scholierensport gecoördineerd en werd daarbij ondersteund door Marc Laan, Wendy
Bekkema, Natanja Schalkwijk, Madelon Eissens, Durk Spiekhout, Gianni Hijlaard, Faisel Geerman,
Erik Bekkema, Edwin Sloove, Kim Kuiper, Kristian van Strijland en Patricia Kuit. Graag willen we
een ieder bedanken voor zijn/haar bijdrage aan dit evenement om basketbal onder de aandacht te
brengen van de jeugd van Lelystad!
ALLEN DANK VOOR HET ORGANISEREN VAN DEZE DAGEN!

Grote Club Actie
Dit seizoen hebben Wendy Bekkema, Anja Jongejan en Jeroen Kuit de Grote Club Actie
georganiseerd. Een initiatief waarbij de (jongste) leden loten verkopen waarvan de opbrengst ten
goede komt van de vereniging. Gelukkig was het dit jaar een enorm succes ten opzichte van de
voorgaande jaren. Er is dit seizoen een bedrag van bijna € 1.500 opgehaald. Weer een zeer mooi en
bruikbaar bedrag voor de vereniging. Het bestuur heeft een deel van deze opbrengst gebruikt om terug
te geven aan de leden door het oliebollentoernooi gratis te laten zijn dit seizoen. Bedankt Jeroen, Anja,
Wendy en alle kopers en verkopers!
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Flevo Musketiers Kledinglijn
Sinds 2009 heeft Flevo Musketiers een eigen kledinglijn. De kledinglijn omvat de volgende artikelen:
Verkoopprijs
Inkoopprijs
Overzicht prijzen kledinglijn
incl. btw
incl. btw
Marge FM
Polo
€ 24,95
€ 22,61
€ 2,34
Tas
€ 34,95
€ 29,37
€ 5,58
Trainingspak *1)
€ 54,95
€ 46,18
€ 8,77
Shooting shirt wit
€ 34,95
€ 29,37
€ 5,58
Reversible trainingsshirt singlet
€ 29,95
€ 23,80
€ 6,15
blauw/wit
Short
€ 14,95
€ 11,90
€ 3,05
*1) Het trainingspak is vanwege te geringe vraag uit de reguliere verkoop genomen. Er zijn bij de
ronde van september 2010 2 trainingspakken als ‘specials’ gemaakt (d.w.z. afwijkend van minimale
leveringsaantallen) en geleverd aan 2 leden. Hierna zijn er nog slechts 2 extra bestellingen ontvangen.
Het trainingspak is eventueel nog WEL beschikbaar voor teams (sponsoring). De artikelen kunnen
besteld worden via de web-shop die op de website van Flevo Musketiers wordt getoond.
In september is er een mailing uitgegaan naar alle leden om de diverse merchandise te promoten. Op
dit moment krijgt de Merchandise niet de promotionele aandacht, wat tot hogere omzet zou moeten
leiden. Wij zijn dringend op zoek naar iemand die de coördinatie van de Merchandise van Marc over
wil nemen! Geïnteresseerde kunnen contact opnemen met Marc Laan.
Sinds de start van de verkoop in 2009 is er voor ongeveer € 4.750 aan kleding (verkoopprijs) besteld
door Flevo Musketiers bij leverancier Muta. (74 reversibles, 79 shorts, 12 polo’s, 33 shootingshirts
(exclusief H1, U14-1 en D1), 2 pakken en 30 tassen). Bij verkoop van alle artikelen levert dit een
winst voor Flevo Musketiers (zie marge) van ongeveer € 993. Er is op dit moment (mei 2014) nog
materiaal op voorraad ter waarde van ongeveer € 1.517 (24 reversibles, 22 shorts, 2 polo’s, 8
shootingshirts en 5 tassen). Daarnaast zijn er nog 63 FM-ballen op voorraad.)
Alle artikelen zijn beschikbaar voor aanschaf, donatie en sponsoring. Bij donatie komt er geen reclame
op de shirts te staan, bij sponsoring gebeurt dat wel. Voor sponsoring gelden de afspraken die in de
‘sponsormap’ zijn vastgelegd.
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B. Financiële verslagen
B.1. Resultatenrekening 2013-2014
In het eerste deel van het jaarverslag heb je al uitvoerig kunnen lezen over de sportieve prestaties van
de vereniging, de resultaten van de evenementen etc. Natuurlijk is het minstens zo belangrijk om te
weten welke kosten en inkomsten daarmee gemoeid zijn geweest. Dit wordt aan het einde van het
boekjaar weergegeven in het financieel jaarverslag. Het boekjaar loopt van 1 juli 2013 t/m 30 juni
2014. Op 30 juni kan de definitieve financiële resultatenrekening worden opgemaakt en zal tijdens de
ALV van september/oktober worden getoond. De definitieve resultatenrekening wordt gecontroleerd
door de Kascontrolecommissie.
Welke financiële zaken komen in deze ALV aan de orde?
In april of mei krijgen onze leden een brief met de vraag of ze het lidmaatschap weer een seizoen
willen verlengen. De leden die in het nieuwe seizoen doorgaan wordt gevraagd om de vaste afdracht te
betalen rond eind juni / begin juli. De leden dienen voor die datum van een eventueel verhoogde
contributie op de hoogte te zijn. Daartoe wordt jaarlijks tijdens een ALV in mei op voorstel van het
dagelijks bestuur de nieuwe contributie besproken en vastgesteld.
Tijdens de ALV in september/oktober 2014 zal het volgende aan de orde komen:
 Het werkelijk behaalde resultaat van boekjaar seizoen 2013-2014.
 De bevindingen van de kascontrolecommissie.
 Het jaarresultaat wordt vastgesteld.
Tijdens de ALV in mei 2013 zal het volgende aan de orde komen:
 Het verwachte resultaat van het seizoen 2013-2014.
 De begroting voor seizoen 2014-2015.
 Financiële voorstellen voor het volgende seizoen.
 Stemming over deze voorstellen.
 Vaststelling van de begroting en het nieuwe seizoen kan werkelijk beginnen.

B.1.a. Verwacht resultaat seizoen 2013-2014
Het verwachte resultaat van seizoen 2013-2014 dat hierna getoond wordt is gebaseerd op de
tussenstand per 1 mei 2013. Alle bekende, maar nog niet betaalde kosten- en inkomstenposten zijn
hierin opgenomen, maar ook schattingen voor de belangrijkste nog te verwachten facturen voor mei en
juni. Hiermee proberen we een zo reëel mogelijk beeld te creëren van het te verwachten resultaat bij
de afsluiting van het boekjaar op 30 juni 2014.
Figuur B.1 op de volgende pagina toont in de middelste twee kolommen het verwachte resultaat van
2013-2014 en de begroting die voor dat seizoen was opgesteld. De kolom geheel rechts wordt in de
volgende paragraaf toegelicht.
Het resultaat van boekjaar 2013-2014 zal naar verwachting een winst zijn van ongeveer € 549. Dit is
ongeveer conform de begroting en dat is een mooi resultaat.
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OPBRENGSTEN
Contributies
Nieuwe leden (inschrijfgeld)
Activiteiten
Subsidie Gemeente Lelystad
Donaties
Sponsoring
- BK Vastgoed
- Data Totaal
- Data Totaal Team sponsoring
- Nitek
- Sponsoring Eredivisie U16
Bijzondere baten
TOTAAL OPBRENGSTEN
KOSTEN
Huur zalen
Huur zalen (extra
training/oefenwedstr)
Rayon
Oost
- Reguliere afdrachten
- Scheidsrechterkosten U16
Nederlandse Basketball Bond
Boetes
- Boetes Rayon Oost
- Boetes NBB
- Vergoedingen uit boetes andere
clubs
Kader
- Trainersvergoeding
- Opleiding
- Overige
VIP-beloningen / boetes
Klein spelmateriaal
Afschrijvingen, lease en
reserveringskst
- Kosten tenues
- Afschrijving scorebord
- Afschrijving ballen en
spelmateriaal
Algemene (bestuurskosten)
- Algemene bestuurskosten
- Vrijwilligersavond
Onvoorziene kosten
Succeskosten (kampioenen etc.)
TOTAAL KOSTEN
Totaal Opbrengsten
Totaal Kosten
Resultaat

Seizoen 2013 - 2014
Begroting
Verwacht resultaat
46.100
44.044
400
550
400
1.287
1.000
1.039
100
0
1.000
500
350

Begroting 2014-2015
Begroting
50.300
300
400
800
0
0
0
0

2.500

0
0
0
175
2.418

52.350

49.513

51.800

27.500
1.700

26.772
1.280

29.800
1.800

3.300
2.500
5.750
500

3.080
1.900
6.036

4.500
0
6.000
500

0

362
0
(238)
4.500
800

3.800
2.120

3.800
930

300

0
245

300

3.000

1.915
0
642

2.000

550
500

100
51.820

450
500
0
100
48.964

100
51.430

52.350
51.820
530
winst

49.513
48.964
549
winst

51.800
51.430
370
winst

650
720
500

650

Figuur B.1: Verwacht resultaat 2013/2014 en begroting 2014/2015
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Inkomsten
De inkomsten uit contributie was ongeveer € 2.000 hoger dan begroot. De reden hiervan is dat in de
begroting is rekening gehouden met 2 herenteams. Aan het begin van het seizoen, was dit toch niet
realiseerbaar en is één team teruggetrokken. Ook het aantal extra trainingen was lager dan in de
oorspronkelijke begroting rekening is mee gehouden.
De inkomsten uit activiteiten is hoger dan begroot. Voornamelijk het grote succes van de Grote Club
Actie draagt hieraan bij. Het beleid van FM is altijd geweest dat activiteiten minimaal kosten neutraal
moeten zijn. Daarnaast is met de ALV afgesproken dat de opbrengsten van deze activiteiten ten gunste
komen van de verenigingswinst, om zo een betere financiële basis op te bouwen (niet uit contributie).
De activiteiten staan als pm-post in de begroting.
Activiteiten
- Grote Club Actie
- Jeugdtoernooi
- Oliebollentoernooi (financiering vanuit GCA)
- Schoolclinics
- Scholierensport
- FM Ballen
- FM Kledinglijn
- Einde seizoenstoernooi
TOTAAL

Opbrengsten
935
713
120
50
60
220
215
pm

Kosten
0
619
387
0
20
0
0
pm

Saldo
935
94
(267)
50
40
220
215
0

2.313

1.026

1.287

Ondanks dat er dit jaar geen sponsoring commissie was, hebben we uiteindelijk wel de benodigde
gelden binnen gehaald voor de extra kosten eredivisie U16. Onderstaand worden de sponsoren
weergegeven die dit mogelijk hebben gemaakt:
Sponsoring
- Boni Jeugdsponsor Actie
- NITEK (shirts)
- Club van 100
- Grote Club actie U16
TOTAAL

Opbrengsten
791
775
627
225
2.418

Hierbij willen wij alle sponsoren hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Ook willen wij hierbij de
vrijwilligers bedanken die zich enorm hebben ingezet voor de Boni Jeugdsponsor actie en Grote Club
Actie.
Uitgaven
De zaalhuur is goed binnen begroting gebleven. De reguliere afdrachten aan Rayon Oost is wat lager
dan begroot, door het lager uitvallen van de scheidsrechterkosten. Daarentegen was de afdracht naar
de NBB iets hoger dan begroot.
De boetes zijn binnen begroting gebleven. Deels komt dit door het goed nakijken van sheets door de
wedstrijdsecretaris, maar ook door het in rekening brengen van boetes bij teams, die de boete heeft
veroorzaakt.
De opleidingskosten zijn ongeveer € 1.200 hoger dan begroot. Deels wordt veroorzaakt doordat één
trainer een BT3 cursus heeft gevolgd, welke niet in de begroting was opgenomen, omdat de
toezegging al eerder had plaatsgevonden. Ook was in de begroting geen BT2 meegenomen. Er is ook
nog een E en F cursus gegeven. De cursuskosten waren in de begroting te laag opgenomen.
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De kosten voor de tenues zijn lager dan begroot. In het verleden werden deze tenues geleased en
ontving Flevo Musketiers een sponsorbedrag. Sinds dit jaar schaffen we zelf de wedstrijdtenues aan.
Per saldo zijn we even veel kosten kwijt als begroot.
Het uiteindelijke resultaat van inkomsten en uitgaven is € 549 positief. Hierdoor kunnen we het eigen
vermogen van de vereniging versterken.

B.2.

Begroting 2014-2015

B.2.a. Begroting
In figuur B.1 is in de rechter kolom de begroting voor het komende seizoen opgenomen. Deze
begroting is mede gebaseerd op een verhoging van de contributie (zie laatste pagina). Er is instemming
nodig van de ALV voor de contributieverhoging om de begroting te kunnen goedkeuren.
Onze stelregel is dat de begroting altijd moet sluiten of een kleine winst moet opleveren. De afgelopen
twee jaar hebben we een kleine winst kunnen laten zien, zodat het eigen vermogen een solide basis
gaat vormen om bij eventuele tegenslagen een buffer te hebben, zodat de contributies stabiel kan
blijven.
De contributie inkomsten zullen volgend seizoen wat hoger zijn, doordat er meer teams 2 keer per
week zullen gaan trainen. Daarnaast is er 1 team meer in deze begroting opgenomen.
In de begroting is geen rekening gehouden met sponsoren. Aangezien er geen sponsorcommissie is, is
het onzeker of hieruit inkomsten gegenereerd zullen worden.
De kosten zullen wat stijging door algemene prijsstijgingen. Volgend jaar zal er met name aandacht
besteed worden aan het opleiden van trainers. Vanuit de NBB worden bij steeds meer teams een
bepaald trainersniveau verplicht. De kosten aan Rayon Oost zullen wat toenemen, doordat er voor
team scheidsrechter kosten verschuldigd zullen zijn.
In de begroting zijn de verkoop van de FM-ballen, de FM-kledinglijn en shirts als pro-memorie posten
opgenomen. Verder worden veel activiteiten zoals toernooien of scholierensport kostenneutraal
begroot waarbij het streven is daaruit juist winst te halen.
Eventuele extra inkomsten uit sponsoring, subsidies, activiteiten worden net als afgelopen seizoen bij
voorkeur gebruikt om ons eigen vermogen meer solide te maken.
Het verwachte resultaat komt uit op € 370 positief.
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B.2.b. Voorstel contributieverhoging
De contributie voor volgend seizoen zal verhoogd worden met de algemene prijsindexering van 2,0%.
Dit leidt tot de volgende verhogingsvoorstel:
Contributie per categorie
Voorstel ALV 16 mei 2014
Wedstrijdspelende senioren
Wedstrijdspelende jeugd
U14 t/m U20
Wedstrijdspelende mini's
U10 t/m U12
Toernooispelende mini's
U10
Alleen trainende senioren
Alleen trainende jeugd
U14 t/m U20
Alleen trainende mini's
U10 t/m U12
Niet spelende leden
Toeslag R1-lijn (Rayon Oost 1e klasse)
Toeslag R2-lijn (Rayon Oost hoofdklasse
of West)
Toeslag T90-lijn (extra training à 90
minuten)
Toeslag T75-lijn (extra training à 75
minuten)
Toeslag T60-lijn (extra training à 60
minuten)
Figuur B.3 Voorstel contributieverhoging

Seizoen
2013-2014
€ 283,00
€ 246,00
€ 219,00
€ 200,00
€ 227,00
€ 204,00
€ 170,00
€ 0,00

Seizoen
2014-2015
€ 288,00
€ 250,00
€ 223,00
€ 204,00
€ 231,00
€ 208,00
€ 173,00
€ 0,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 85,00

€ 85,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 60,00

€ 60,00

De bovenste rijen bedragen in de tabel zijn de bedragen per categorie, uitgaande van 1 training per
week. Van de onderste bedragen geldt de toeslag R-lijn als het team Rayon niveau speelt, de toeslagen
T-lijn zijn de extra contributie kosten per extra training per week. De opbouw van de contributie is op
de website nader uitgewerkt en zal z.s.m. na de ALV worden geupdate met de nieuwe bedragen.
Tevens zullen leden via de mail op de hoogte worden gesteld van de contributie voor het volgende
seizoen.

Voorstel 6

– Begroting en contributieverhoging

Het bestuur vraagt de ALV akkoord te gaan met de voorgelegde begroting en de hieraan
gerelateerde contributieverhoging. Het betreft een inflatiecorrectie van 2%.
B.2.c. Inning vaste afdrachten
De volgende bedragen zullen worden geïnd middels de voor de contributie geldende machtiging voor
een automatische incasso:
 € 30 voor mini's en trainende leden
 € 50 voor spelende jeugd
 € 70 voor spelende senioren
De betalingen van de rest van de contributie verloopt daarna op de bekende manier. De inningsdata is
als volgt:
 Contributie in 5 termijnen: rond 22 september, 22 oktober, 22 november, 22 december en 22
januari.
 Contributie in 3 termijnen: rond 22 september, 22 november en 22 januari
 Contributie in 2 termijn: rond 22 oktober
Voor nieuwe leden die zich gedurende het seizoen aanmelden geldt dat de vaste afdrachten hun eerste
seizoen in de termijnbetalingen worden opgenomen.
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