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A1.

Bestuur

Bestuurssamenstelling en verkiezingen
Het Algemeen Bestuur van basketbalvereniging Flevo Musketiers bestond gedurende seizoen
2016/2017 uit de volgende leden:
Conny van Solt – Voorzitter
Lisa Groeneweg - Penningmeester
Femke Minnaert – Secretaris
Linda Visser - Voorzitter technische commissie
Diana Heijselaar- Algemeen bestuurslid/ledenadministratie
Edwin Roethof – Algemeen bestuurslid/sponsorzaken
Zowel Lisa, Femke en Diana hebben alle drie aangegeven met hun huidige functie binnen het bestuur
te stoppen. Wij willen hen alle drie bedanken dat ze twee jaar geleden, ten tijde van crisis binnen de
vereniging, de stap hebben genomen om in het bestuur zitting te nemen.
Voor de functie van penningmeester hebben we Anja Jongejan bereid gevonden om komend jaar in
het bestuur te treden.
Maar daarnaast zijn er dus nog een aantal vacatures binnen het bestuur:
 Secretaris
 Wedstrijdsecretaris/ voorzitter wedstrijdcommissie
 Algemeen bestuurslid/ledenadministratie
We hopen dat we deze functies snel kunnen opvullen want anders wordt de werkdruk te groot voor
de andere bestuursleden.
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Gedurende het jaar heeft het bestuur ondersteuning gekregen van Christiaan Agricola om de
resultatenrekening van het seizoen 2015-2016 af te ronden en het overzicht te maken van de
financiën van seizoen 2016-2017.
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 2016/2017 weer geweldige rollen hebben vervuld:
Wedstrijdcommissie :
Joris van Solt en Marc Laan
Technische commissie :
Linda Visser, Mark de Vries, Jari Noordhof en Edwin Roethof
Activiteitencommissie :
Diana Heijselaar en Conny van Solt met per activiteit hulp van
verschillende vrijwilligers
Kascontrole commissie :
Frank Sitaram en Willeke Schiphorst
Mini coördinator
:
Edwin Roethof
Geschillencommissie :
Monique mol
Website
:
Edwin Haan
Kledinglijn/merchandise:
Diana Heijselaar
Materialen en gebouwen
Jeroen Mol
en natuurlijk alle coaches en trainers en assistenten (zie onderdeel technische commissie)!
ALLEN ONTZETTEND BEDANKT!
Ledenadministratie
Het seizoen 2016/2017 zijn we gestart met 95 spelende leden en op 1 april 2017 hebben we 111
leden. Daarnaast zijn er in de loop van het jaar een aantal jongens afkomstig van andere
verenigingen die een dubbel lidmaatschap hebben gekregen ons u14-1 en U22 team komen
versterken. En twee van onze leden hebben op basis van een talentenlicentie bij het u14-1 team van
Almere Pioneers gespeeld.
Sponsors
De sponsorcommissie is nog steeds onderbemand. Het niet hebben van een daadkrachtige en
proactieve sponsorcommissie kan 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. Ondanks het feit dat de sponsorcommissie onderbemand is zijn de volgende zaken
toch gerealiseerd dankzij extra initiatief binnen het bestuur:





Profendum is dit jaar shirtsponsor van u10-1 geweest en daar zijn we Profendum erg erkentelijk
voor. We hopen de samenwerking voor het komende seizoen te continueren.
Roethof Timmerwerken heeft afgelopen seizoen de deelname van 3 teams aan
Underdogtoernooi op 21 mei gesponsord en heeft een set ballen gesponsord. Komend seizoen
wil Roethof Timmerwerken ook een team gaan sponsoren.
Sponsorkliks. We hebben op onze website een link geplaatst naar SponsorKliks. Webwinkels
betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt gedaan. 75% van deze
commissie stort SponsorKliks op de bankrekening van Flevo Musketiers.
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Gameballs. We zijn een sponsorregeling met de website Gameballs aangegaan. Als leden via
Gameballs spullen kopen ontvangt Flevo Musketiers daar een percentage van en er zijn via die
verenigingswebshop ook artikelen te bestellen met het Flevo Musketierslogo. Komend seizoen
zouden we graag meer aandacht willen gaan vestigen op de mogelijkheid om deze artikelen via
Gameballs te bestellen.
Kerngezond: ook afgelopen seizoen hebben we samengewerkt met deze fysiotherapiepraktijk.
Stichting welzijn Lelystad: Aan het eind van vorig seizoen (15 juni) is door Stichting Welzijn
Lelystad een voor ons gratis cursus Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken georganiseerd. Daar hebben
8 Trainers/coaches/bestuursleden aan meegedaan.

Ruben Kaper en Edwin Roethof willen zich inzetten voor sponsorzaken. Het bestuur wil daar graag
volgend seizoen nadere invulling aan geven, liefst in combinatie met meerdere vrijwilligers onder het
motto “Vele handen maken licht werk”.

A2.

Technische Commissie

In de voorbereiding van een nieuw seizoen moeten er diverse keuzes gemaakt worden: “hoeveel
teams gaan we inschrijven en op welk niveau” is dan een belangrijke vraag.
Afgelopen seizoen zijn we gestart met 11 teams: een groei van 3 teams ten opzichte van het jaar
daarvoor. Hoewel er in de leeftijdscategorieën U12 en U14 een krap ledenaantal was voor 3 teams
(namelijk 20 resp. 23), paste het in onze visie dat veel speelminuten helpen om spelers zich snel te
laten ontwikkelen. Bovendien kregen we gedurende het seizoen 2015/2016 een behoorlijke aanwas
van leden in deze leeftijdscategorieën dus hadden we daar dit jaar eigenlijk ook op gerekend. Toen
die aanwas in de eerste maanden uitbleef, leverde dat vooral bij U12 een behoorlijk gepuzzel op om
met voldoende spelers bij wedstrijden aan te treden. Gelukkig was de bereidwilligheid bij U12-3
spelers én ouders groot om dubbele wedstrijden te spelen. Ook spelers van U10-1 hebben regelmatig
meegespeeld bij één van de U12 teams. Bij de trainingen was het kleine aantal spelers behoorlijk
lastig en zeker als er dan ook regelmatig afzeggingen zijn. Dat was dit jaar bij U12 echt wel een
probleem en bijzonder vervelend voor de trainers: een trainer zorgt ook elke keer dat hij/zij er is en
bereidt een aantal oefeningen voor die geschikt zijn voor een specifiek aantal spelers. Als dan aan het
begin van de training blijkt dat er veel minder spelers zijn, vergt dat een behoorlijke flexibiliteit en
improvisatievermogen van de trainer. Daarom hebben we op een bepaald moment de teams op
maandag en dinsdag samengevoegd en alleen op donderdag een eigen teamtraining gehad voor de
U12 teams.
Bij U14-3 veroorzaakte het vertrek van 2 spelers gedurende het seizoen, dat spelers van andere
teams gevraagd moesten worden om in te vallen bij wedstrijden en dat er vaak maar met 4 of 5
spelers getraind kon worden.
De Technische commissie neemt deze ervaringen mee in de voorbereiding voor komend seizoen en
zal zoveel mogelijk proberen een herhaling van deze situatie te voorkomen.
In de eerste paar maanden bleek gelijk dat onze U14-2 maar vooral ook de U14-3 in een te zware
competitie terecht waren gekomen. Uitslagen van meer dan 80 of 100 punten verschil waren geen
uitzondering. De spelers en coaches van beide teams verdienen een compliment dat ze desondanks
toch doorgezet hebben en getracht hebben er het beste van te maken.
Gelukkig konden we dat bij de herindeling in december met wat kunst- en vliegwerk herstellen,
waardoor beide teams in de tweede helft van het seizoen wel op het juiste niveau speelden en ook
een aantal wedstrijden hebben gewonnen.
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De herindeling heeft voor U10-1 dit seizoen niet gewerkt: voor de kerst werden alle wedstrijden
gewonnen en na de kerst ook! Dit heeft er mee te maken dat we alleen in afdeling West met U10
wedstrijdcompetitie kunnen spelen: de andere afdelingen doen voor U10 alleen toernooien. En om
te voorkomen dat we naar Rotterdam en verder moeten met de jonge kinderen, hadden we de enige
poule in regio Utrecht uitgekozen. Blijkbaar waren de U10 teams uit die regio aanmerkelijk minder
sterk dan ons eigen U10-1, die uiteindelijk ongeslagen kampioen is geworden.
Ook het U16-team is kampioen geworden dit seizoen. De beste 4 teams van de poule waren redelijk
aan elkaar gewaagd maar de andere 4 teams waren veel zwakker. Naast de uitdaging die elke coach
ieder jaar weer heeft om van verschillende subgroepjes (eerstejaars, tweedejaars, spelers die al
eerder bij elkaar in een team zaten of juist niet) een team te maken, had Edwin Roethof nog een
andere uitdaging want het team bestond uit 12 spelers en halverwege het seizoen zelfs uit 14
spelers. Daardoor moesten er soms spelers verplicht aangewezen worden om een wedstrijd over te
slaan. Dat de teambuilding goed gelukt is, bleek wel uit het feit dat de 2 spelers die niet mee konden
spelen bijna altijd als toeschouwer op de bank zaten om hun teamgenoten aan te moedigen.
Chapeau!
Qua teambuilding en betrokkenheid van ouders heeft U12-1 ook een mooi voorbeeld: dit team ging
naar de laatste uitwedstrijd van het seizoen met 7 spelers en 7 auto’s! De spelers hebben zich door
het jaar heen goed ontwikkeld en leuke wedstrijden gespeeld in de afdeling Noord-Holland.
Spannende potjes tegen o.a. Hoofddorp/Blue Stars. Apollo en Harlem Lakers waren een stuk beter
maar dat is ook wel de top van Nederland.
Ons eigen U14-1 team doet leuk mee, net onder de top van Nederland: onder leiding van coach Maja
hebben ze na weer een reeks van bloedstollend spannende wedstrijden uiteindelijk de Final-4 bereikt
in de Tweede Divisie (direct onder de eredivisie). Met een smalle basis van slechts 7 vaste spelers in
het begin (en later 8 door de komst van Luuk Bruinen uit Dronten) en bankspeler Khezia is dit een
knappe prestatie. Geweldig om te zien en horen dat ook ouders van spelers uit onze andere teams
regelmatig bleven kijken bij de thuiswedstrijden van U14-1, omdat ze het mooi basketbal en goed
teamspel vonden wat leuk was om naar te kijken.
Het U18 team heeft een heftig jaar achter de rug, met als dieptepunt het vertrek van de trainer in
december. Gebrek aan wederzijds respect en chemie tussen coach en spelersgroep lag hieraan ten
grondslag. Gelukkig was Mark de Vries bereid de trainingen over te nemen vanaf januari en met hulp
van Gianni als coach, kreeg het team in de resterende maanden het plezier in het spelletje weer
terug. Ook zijn ze steeds beter gaan spelen, waardoor ze nog bijna (maar net niet) kampioen zijn
geworden.
Ondanks blessures en een krappe bezetting van soms maar 6 spelers, heeft het U22 team onder
leiding van Mark een goed seizoen doorgemaakt. Van de 3 spelers uit Almere die op een
talentenlicentie meededen in het begin van het seizoen, bleken er 2 al snel niet mee te kunnen.
Gelukkig keerde Jadon Amstelveen weer terug naar FM en kon dit team versterken. Met steeds
mooier basketbal en uiteindelijk een vierde plek in de hoogste klasse van Noord-Holland heeft het
team van gemiddeld nog geen 18 jaar oud in een U22 competitie een prima prestatie neergezet.
Positief is ook dat mede dankzij een succesvolle deelname bij Scholierensport, we in december
wederom een derde U10 team konden formeren. Ondanks hun zeer jeugdige leeftijd van 6 tot 8 jaar,
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heeft dit team onder leiding van Edwin Roethof gelijk al met veel plezier deelgenomen aan de
minitoernooien in rayon Oost.
Het afgelopen jaar is de samenwerking met Almere Pioneers op prettige geïntensiveerd. Dit kwam
bijvoorbeeld tot uiting in de uitwisseling van spelers op een “Talenten licentie” waardoor het voor
spelers mogelijk werd om voor twee teams uit te komen, extra speelminuten te maken en zo een
versnelde ontwikkeling door te maken. Zo konden Thierry Visser (FM U14-1) en Thijs van Solt (FM
U14-1) hun eerste minuten in de eredivisie U14 maken en 4 of 5 keer in de week trainen: 2 of 3 keer
met Flevo Musketiers en 2 keer met Pioneers. Wesley van Gom (AP U20) kwam ons U22 team
versterken en kreeg op die manier extra wedstrijdminuten.
Daarnaast heeft de Technische Commissie van Flevo Musketiers samen met die van Almere Pioneers
een BT2 trainersopleiding georganiseerd. Jari, Edwin en Ruben hebben daar aan deelgenomen.
Op deze plaats nogmaals dank aan Geert Koetsier, Jan Slagter en Mark de Vries die namens FM elk
een workshop hebben gegeven, waardoor we de kosten van de cursus laag konden houden.
Samenvattend concluderen we dat we er ook dit jaar weer in geslaagd zijn om een stap verder te
zitten richting onze doelstelling: spelers beter maken en gedurende het seizoen groei (zowel
individueel en als team) laten zien ten opzichte van de tegenstanders. Dat wij als Flevo Musketiers
inmiddels een behoorlijke reputatie opgebouwd hebben als het gaat om talent ontwikkeling, blijkt
ook uit het feit dat Niek van der Plas volgend jaar bij de Basketbal Academy Zwolle gaat spelen in het
U16 eredivisieteam. Hij komt dan in het team bij oud-teamgenootje Ricardo Visser, die vorig jaar
dezelfde overstap heeft gemaakt.
En in Zwolle trainen Thomas Agricola, Thijs van der Meer en Lesra Dekker regelmatig mee met de
(U14) regioselectie die gemiddeld twee keer per maand traint op zondagochtend. Afgelopen seizoen
deden ook verschillende spelers van onze U14-1 hieraan mee, maar die zijn voor komend seizoen te
oud en zullen zich in de U16 Tweede Divisie moeten profileren.
Gelukkig heeft Mark de Vries een plek veroverd aan de gesprekstafel binnen de NBB om te praten
over talentontwikkeling in Nederland, dus blijven wij goed op de hoogte van de plannen en
mogelijkheden om onze ambitieuze spelers verder te helpen.
Helaas heeft Mark recent aangegeven zijn functie als TC lid aan het einde van dit seizoen neer te
leggen. Met zijn passie voor basketbal, heldere visie en jarenlange ervaring als trainer/coach heeft hij
de afgelopen jaren eerst deel uitgemaakt van de Raad van Coaches en vervolgens van de Technische
Commissie. In combinatie met zijn rol als trainer/coach is dit al jarenlang een aanzienlijke belasting
en investering in tijd die Mark heeft gedaan en waarin hij nu andere keuzes wil maken.
Mark heeft op belangrijke wijze bijgedragen aan de ambitie en resultaten van Flevo Musketiers,
waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. Gelukkig blijft hij wel aan als trainer van U22 en blijft hij ook
bereid om als vraagbank en geheugenbank te dienen waar nodig.
Om het vertrek van Mark enigszins op te kunnen vangen, zijn we in gesprek met een mogelijke
kandidaat om de TC weer te verstevigen.
Daarnaast ligt er nog wel een behoorlijke uitdaging om voldoende trainers te vinden: we hebben op
dit moment voor komend seizoen nog 3 teams zonder trainer. Dus mocht u iemand kennen die zijn
basketbalervaring wil inzetten om jeugdspelers op te leiden, dan houden we ons aanbevolen!
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A3.

Wedstrijdcommissie

In seizoen 2016/2017 bestond de wedstrijdcommissie uit de volgende twee vrijwilligers:
 Joris van Solt
 Marc Laan
Het werk voor de wedstrijdcommissie is erg veel om het met twee man te doen. Binnen de
wedstrijdcommissie is er net als vorig jaar het hele seizoen al een vacature voor de
Wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris is de voorzitter van de wedstrijdcommissie en ook
onderdeel van het bestuur. We hopen dat iemand zich voor deze functie wil aanmelden.
De wedstrijdsecretaris verdiept zich meer in de procedures rondom de wedstrijden en is het
aanspreekpunt van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) voor wat betreft de wedstrijden.
Naast de vaste en continue taken die de wedstrijdcommissie heeft, hebben zij het afgelopen seizoen
ook de nodige initiatieven ontplooid op het gebied van opleidingen.
Samen met Jacco van Schalkwijk hebben Marc en Joris dit seizoen 2 maal een VIP-cursus verzorgd.
Deze is bedoeld om mensen voor te bereiden op de zogenaamde VIP taken zoals invullen van het
scoreformulier, bedienen van de wedstrijdklok of de 24-seconden klok.
Daarnaast hebben Marc, Joris, Jacco en Linda twee maal een scheidsrechters BS2-cursus
georganiseerd waar 21 leden en/of ouders aan mee gedaan hebben en waarvan 16 leden voor hun
diploma zijn geslaagd.
Ook hebben verschillende van onze scheidsrechters weer her en der in het land gefloten om die taak
voor de bond namens onze vereniging te vervullen.
Al met al hebben we dit seizoen dus weer een behoorlijke stap verder gezet in opbouw van kennis en
kunde bij onze leden en de vele vrijwilligers.
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Activiteiten en evenementen
Toernooien
Er zijn dit jaar een aantal toernooien georganiseerd zoal het Ere- en twee Divisie toernooi, het
Oliebollentoernooi, het minitoernooi (u10), het NK meisjes u12 en het Eindeseizoenstoernooi dat
nog op de planning staat op 2 juli.
Ondanks dat de toernooidagen altijd weer geslaagde dagen zijn hebben we het idee dat we meer
uit deze toernooien kunnen halen. Waar we tegen aanlopen bij de organisatie van de
verschillende toernooien is dat de organisatie vaak bij de zelfde mensen komt te liggen. Dit zijn
vaak mensen met al vele taken binnen de vereniging waardoor de organisatie van de toernooien
niet altijd de aandacht krijgt die het zou moeten krijgen. We hopen dat er mensen binnen de
vereniging zijn die het leuk vinden om te helpen organiseren van een toernooi waardoor we wat
meer bekendheid aan de toernooien kunnen geven en er wat meer verenigingsgevoel mee
kunnen kweken.
Scholierensport en schoolclinics
Het scholierensport is georganiseerd op drie zaterdagen in oktober en november waarbij
ongeveer 78 kinderen uit groep 3 t/m 8 zich hadden aangemeld.
Het scholierensport werd gecoördineerd door Femke Minneart en Jeroen Mol. De sportieve
leiding was in handen van Rob Groenweg die daarbij werd ondersteund door vele enthousiaste
leden. Helaas heeft de scholierensport niet heel veel nieuwe leden opgeleverd.
Edwin Roethof, Marijana Miljkovic en Jayden Amstelveen hebben dit jaar een aantal clinics op de
SGL en op een basisschool gegeven en zo bijgedragen aan promotie van onze mooie sport.
Sponsor acties
Bij Supermarkt Deen hebben we meegedaan aan de Jeugd Sponsoractie en dat heeft het mooie
bedrag van €852,88 opgeleverd.
De Grote Club actie werd gecoördineerd door Diana Heijselaar. Er is met deze actie €1018,50
opgehaald. Een aantal leden hebben erg veel loten verkocht en hebben daarvoor een bedankje
ontvangen. We merken dat het enthousiasme om langs de deuren loten te verkopen in de loop
der jaren wat minder is geworden. We zullen moeten kijken of we daar weer een positieve draai
aan kunnen geven. Dit soort acties levert namelijk wel altijd een mooi bedrag op voor clubkas.
Een deel van de opbrengst is gebruikt voor het oliebollentoernooi zodat leden gratis aan dit
toernooi konden meedoen.
In samenwerking met Supermarkt PLUS konden de jeugdleden bij de Clubfundactie voor
artikelen sparen met daarop de afbeelding van henzelf in sporttenue. Daarnaast heeft deze actie
ook nog eens € 302,22 opgeleverd voor de Clubkas en een minuut gratis winkelen voor Mitchell
Flemming.
Overige
In de kerstvakantie hebben veel Flevo Musketiers meegedaan aan de door Landstede Basketball
georganiseerde kerstclinics. En we zijn op 30 mei met een groep van 25 mensen op bezoek
geweest bij een thuiswedstrijd van eredivisieclub Landstede. Dit soort activiteiten draagt mooi bij
aan het verenigingsgevoel.
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A5.






Communicatie en publiciteit
De website wordt beheerd door Edwin Haan. Het bestuur wil komend seizoen de website nog
wat meer gaan gebruiken en kijken of de website nog iets anders van opzet kan worden. Edwin
Haan gaat aan het einde van dit seizoen stoppen met het beheer van de website. Ruben Kaper
heeft aangegeven het beheer over te willen nemen.
Onze Facebook pagina wordt steeds meer door de leden gebruikt voor het delen van nieuwtjes
en evenementen uit de basketbalwereld. Dit is een leuke en makkelijke manier van
communicatie.
Publiciteit
- Het afgelopen seizoen zijn er een aantal artikelen in de Flevopost verschenen. Maar we
zouden graag zien dat dat meer zou gebeuren Daarom is het bestuur is op zoek naar iemand
die zich meer structureel bezig wil gaan houden met de publiciteit rondom Flevo Musketiers.

B. Financiële verslagen
B.1. Resultatenrekening 2016-2017
In het eerste deel van het jaarverslag heb je al kunnen lezen over de sportieve prestaties van de
vereniging. 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 2016 t/m 30 juni 2017. Op 30 juni kan de definitieve financiële
resultatenrekening worden opgemaakt en zal tijdens de volgende ALV eind 2017 worden getoond. De
definitieve resultatenrekening wordt gecontroleerd door de Kascontrolecommissie.
Welke financiële zaken komen in deze ALV aan de orde?
In april 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 aan het begin van het volgende seizoen. De leden dienen voor die datum van een eventueel
verhoogde contributie op de hoogte te zijn. Jaarlijks wordt tijdens de ALV op voorstel van het dagelijks
bestuur de nieuwe contributie besproken en vastgesteld.
Tijdens de ALV eind 2017 zal het volgende aan de orde komen:




Het werkelijk behaalde resultaat van boekjaar seizoen 2016-2017.
De bevindingen van de kascontrolecommissie.
Het jaarresultaat wordt vastgesteld.

Tijdens de ALV in april 2018 zal het volgende aan de orde komen:




Het verwachte resultaat van het seizoen 2016-2017.
De begroting voor seizoen 2017-2018.
Vaststelling van de begroting.
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B.1.a. Verwacht resultaat seizoen 2016-2017
Het verwachte resultaat van seizoen 2016-2017 dat hierna getoond wordt is gebaseerd op de
tussenstand per 1 juni 2017. Alle bekende, maar nog niet betaalde kosten- en inkomstenposten zijn
hierin opgenomen, maar ook schattingen voor de belangrijkste nog te verwachten facturen voor de
resterende maanden. Hiermee proberen we een zo reëel mogelijk beeld te creëren van het te
verwachten resultaat bij de afsluiting van het boekjaar op 30 juni 2017.
Figuur B.1 op de volgende pagina toont in de middelste twee kolommen het verwachte resultaat van
2016-2017 en de begroting die voor dat seizoen was opgesteld. De kolom geheel rechts wordt in de
volgende paragraaf toegelicht.
Het resultaat van boekjaar 2016-2017 zal naar verwachting een verlies zijn van ongeveer € 24. Deze
kleine financiële tegenvaller heeft door de opgebouwde reserves verder geen consequenties voor de
financiële gezondheid van de vereniging.
OPBRENGSTEN
Contributies
Nieuwe leden (inschrijfgeld)
Activiteiten
Subsidie Gemeente Lelystad
Sponsoring
Overige
TOTAAL OPBRENGSTEN
KOSTEN
Huur zalen
Nederlandse Basketball Bond
Teamkosten
Boetes NBB
Scheidsrechterskosten
Kader
- Trainersvergoeding
- Opleiding
Klein spelmateriaal
Afschrijving Tenues
Afschrijving ballen en spelmat.
spelmateriaal
Algemene
(bestuurskosten)
Vrijwilligersavond
Succeskosten (kampioenen
etc.)Onvoorziene
kosten
Grote
Club Actie (uitbetaling
leden)
Overige
Bankkosten
TOTAAL KOSTEN
Totaal Opbrengsten
Totaal Kosten
Resultaat

Seizoen 2016 - 2017
Begroting
Verwacht resultaat
32.138
39.250
300
250
750
2.750
800
0
900
2.103
615
53
35.503
44.406

Begroting 2017-2018
Begroting
39.335
200
750
800
750
41.835

21.936
4.357
509
250
1.600

29.000
5.950
600
0
722

26.421
5.520
673
100
700

1.850
1.500
300
1.500
666
140
450
100

3.275
1.500
200
1.500
999
150
400
100

100
35.257

4.500
976
0
750
666
150
450
25
216
225
200
44.430

200
150
41.788

35.503
35.257
245

44.406
44.430
-24

41.835
41.788
47

winst

verlies

winst

Figuur B.1: Verwacht resultaat 2016/2017 en begroting 2017/2018
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Inkomsten
De inkomsten uit contributie zijn ruim € 7.000 hoger dan begroot. Er sprake geweest van een groei van
het ledenbestand en de komst van volwassen recreanten. Ons subsidie verzoek is niet bij de gemeente
Lelystad aangekomen. Wij zijn nog met de gemeente in overleg voor financiële ondersteuning.
Wat betreft sponsoring en activiteiten was in de begroting vooraf enkel rekening gehouden met
eventuele inkomsten uit de Grote Club Actie en de benodigde extra sponsoring voor het spelen in de
hogere divisie. De overige inkomsten uit activiteiten waren vooraf niet begroot. 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. Dit jaar was er een lager animo voor het
oliebollentoernooi waardoor er een verlies is gemaakt op deze activiteit. Tevens is er dit jaar
onvoldoende aandacht geweest voor de verkoop van onze merchandise, dit komt mede door een
overdracht van deze activiteit. Onderstaand worden de activiteiten en sponsoring gespecificeerd
weergegeven:

Activiteiten

Opbrengsten

Kosten

Saldo

- Grote Club Actie

1.013

216

797

- Jeugdtoernooi

1.414

zaalhuur

n.n.b.

55

197

-142

268

pm

2.750

413

- oliebollentoernooi
- Einde seizoen toernooi* schatting
TOTAAL

Sponsoring

2.337

Opbrengsten

- Deen Jeugdsponsor Actie

853

- Plus Clubfund actie

pm

- Sponsoring Profendum

1.250

TOTAAL

2.103

Hierbij willen wij alle sponsoren en vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun bijdrage.
Uitgaven
De zaalhuur en NNB afdrachtskosten vielen door de komst van nieuwe leden en de volwassene
recreanten hoger uit dan begroot. De scheidsrechterskosten pakten door de vrijwillige inzet van het
wedstrijdsecretariaat gunstiger uit. De trainingsvergoeding is fors toegenomen. Dit komt door een
toename van reiskostenvergoeding voor de benodigde tweede divisie coach die woonachtig is in
Amsterdam. Deze uitgaven diende worden opgevangen met sponsorgelden en subsidie van de
gemeente. De opleidingskosten blijven binnen budget. Aangaande de tenues en het speelmateriaal is
zowel in de begroting als in het resultaat enkel rekening gehouden met de reguliere afschrijvingen.
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Het uiteindelijke resultaat van inkomsten en uitgaven is naar verwachting € 24 negatief.

B.2.

Begroting 2017-2018

B.2.a. Begroting
In figuur B.1 is in de rechter kolom de begroting voor het komende seizoen opgenomen. Er is geen
verhoging van de contributie. Het verwachte resultaat komt uit op € 47 positief.
Onze stelregel is dat de begroting altijd moet sluiten of een kleine winst moet opleveren. Hier zijn wij
de afgelopen seizoenen redelijk in geslaagd. Dit seizoen verwachten wij een klein verlies. Dit kan goed
gecompenseerd worden met de redelijk hoge winst die gerealiseerd is in seizoen 2015-2016. Er is
sprake van een gezond eigen vermogen wat een solide basis vormt bij eventuele tegenslagen.
In de begroting is vanwege de historie rekening gehouden met inkomsten uit de grote club actie en
sponsoracties. Eventuele extra inkomsten uit sponsoring, subsidies en activiteiten worden bij voorkeur
gebruikt om ons eigen vermogen meer solide te maken.
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