
Flevo Musketiers 

Agenda ALV 27-05-2016 

 

Locatie:  Multifunctionele ruimte, RL2 

Tijdstip:  19.30-21.30 uur 

 

Aanwezig: Linda Visser, Conny van Solt, Edwin Roethof, Femke Minnaert, Lisa Groeneweg en …..... (helaas is de 

lijst met aanwezigen er niet meer) 

Afwezig met kennisgeving: Sylvia Lansbergen, Mark de Vries, Jeroen Kuit 

 

1. Opening, mededelingen 

 Conny opent de vergadering; Vanavond twee ALV's in een. In het eerste deel houden we de afsluiting 

van seizoen 2014-2015 en na de pauze behandelen we seizoen 2015-2016. Agenda wordt 

aangekondigd.  

 Terugblik 2014/2015: Financiële jaarafsluiting; Iedereen heeft de financiële jaarafsluiting ontvangen. Lisa 

legt uit waarom de het boekjaar niet eerder is afgesloten. Door o.a. problemen met de 

programmatuur is het niet eerder gelukt. Het seizoen 2014/2015 wordt afgesloten. 

 2015/2016: Toelichten ervaring nieuw bestuur. Conny verteld over de opstart van het nieuwe bestuur. 

Marc Laan heeft het eerste half jaar als interim bestuurder ondersteund. Hiervoor hartelijk dank. Het 

jaarverslag wordt doorgelopen per pagina. Pagina 4, Conny geeft aan dat we dringend op zoek zijn 

naar een wedstijdsecretaris en een wedstrijdcommissie lid. Pagina 9, we zijn ook nog steeds op zoek 

naar mensen die zich in willen zetten voor communicatie en publiciteit. 

2.  Verslag ontwikkelingen bestuur 

 Voorstel instemmen herkiesbaar stellen huidig bestuur, iedereen stemt in. 

 Bestuur vacatures; Edwin Roethof heeft aangegeven in het bestuur deel te willen nemen en Conny wil 

de voorzittersfunctie op zich nemen. Edwin zal toetreden als algemeen lid en zich bezig houden met 

sponsorzaken en de technische commissie. Edwin stelt zich voor. Iedereen stemt in met de toetreding 

van Edwin en het voorzitterschap van Conny. 

 Aankondiging  VOG; vanuit NOC-NSF is het initiatief gekomen om ook bij sportverenigingen een VOG in 

te voeren. Ook de Flevomusketiers willen hier aan meewerken. Dit wordt gesubsidieerd.  

 In algemeen bedankt voor alle inzet van de vrijwilligers. Ondersteuning Bert. Vertrek Diane Overwater. 

Marc bedankt voor de ondersteuning van bestuur en WC. 

 Verplichting ouder participatie is succesvol. Vele handen maken licht werk. Er wordt aangegeven dat het 

bestuur de ouders van de nieuwe leden worden uitgenodigd op het inloopspreekuur om dit verder toe 

te lichten.  

3. Financiën  

 Financieel jaarverslag 2015/2016: Joris vraagt hoe het kan dat er minder aan boetes is gefactureerd dan 

begroot. Dat komt mede doordat de NBB dit nu doet en doordat er gewoon minder beboet wordt. Jari 

vraagt waarom we dit jaar geen subsidie van de gemeente hebben gekregen. Dat komt omdat die niet 

aangevraagd is vanwege de rommelige start van het nieuwe bestuur. 

 Vaststellen begroting 2016/2017. Begroting wordt aangenomen. 

 Voorstel instemmen contributie 2016/2017; het bestuur stelt voor de contributie voor 2016/2017 gelijk 

te houden aan de contributie van 2015/2016.  Voorstel wordt aangenomen. 

 

4. Huishoudelijk reglement  

 

5.  Wat verder ter tafel komt 

 Nieuwe tassen/merchandise, deze zijn te bestellen op de website. We willen aankomend seizoen het 

assortiment uitbreiden wat betreft de merchandise.  



 Mening over de website; het bestuur is van mening dat de website vrij statisch is. Als er iets nieuws op 

gezet wordt, dan verdwijnt het "oude" nieuws. Er wordt voorgesteld om een berichtje naar de leden 

te sturen als er een nieuw bericht op de site staat. Verder wordt er aangeven dat een aankondiging 

met link op facebook ook een goede aanvulling is. Verder wordt er voorgesteld om op de site een tab 

te plaatsen voor feitelijke informatie en een tab voor de wedstijdverslagen. Ook is het streven om aan 

het begin van het nieuwe seizoen een teamfoto te plaatsen. Hiervoor moet wel toestemming 

gevraagd worden. 

6.  Rondvraag  

 Er wordt gevraagd of er voor komend seizoen voldoende coaches zijn. Er houden aankomend seizoen 

twee coaches op met trainen maar er hebben zich ook twee nieuwe coaches aangemeld. De 

technische commissie en coaches gaan in de aankomende weken de nieuwe teams samenstellen en 

deze  combineren met coaches. Linda ligt toe dat er flink gepuzzeld moet worden om de coaches aan 

de teams te koppelen maar dat de ervaring leert dat we er altijd weer uitkomen.    

7. Sluiting 

 20:30 wordt de vergadering gesloten. Iedereen hartelijk dank! 

 


