Voorstel Eredivisie Ju16-1

Vanuit de Raad van Coaches is het voorstel gekomen om het team Ju16-1 volgend seizoen in de
eredivisie uit te laten komen. Technisch gezien acht de RvC het team daartoe goed in staat, en het 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. Na een aantal jaren van
zeer consciëntieus investeren in onze jeugdopleiding begint dit beleid duidelijk zijn vruchten af te
werpen. Het niveau van Rayon Oost is voor een aantal teams de afgelopen twee seizoenen al niet
meer interessant genoeg gebleken, en in het beduidend sterkere Rayon West/Noord Holland blijken
die teams de competitie prima aan te kunnen. Met de aanvoer van jeugdleden vanuit met name het
huidige Ju14, verwachten we dat het Ju16 team het landelijk eredivisieniveau aan kan. Qua
organisatie is de vereniging inmiddels ook voldoende gegroeid om een dergelijke stap te zetten. Het
kan onze vereniging een geweldige boost geven en dat zal ook zeker uitstralen naar de andere teams
en de overige leden. Daarnaast verwachten we dat het een grote aantrekkingskracht zal hebben op
de jeugd uit Lelystad en niet te vergeten de ons omringende gemeenten.
Kosten
De positieve ontwikkelingen hebben ook een keerzijde. In dit geval heeft dat met name te maken met
het feit dat er hogere kosten zijn verbonden aan de deelname aan de eredivisie. Dit komt vooral door
een relatief hoge bijdrage aan vergoedingen voor eredivisiescheidsrechters. In de begroting gaan we
er vanuit dat de extra kosten € 2.500,- bedragen.
Contributiebeleid
Zoals reeds in paragraaf B.2.a van het Jaarverslag 2012-2013 aangegeven hebben we aantal jaren
geleden voorop gesteld dat de contributies zonder sponsoring toereikend moeten zijn voor een
‘aantrekkelijk basisniveau’ van basketbal. Indien sponsoren zouden wegvallen moeten we altijd zonder
veel financiële problemen op dat basisniveau kunnen blijven spelen. Maar waar ligt precies de grens
van dat basisniveau. Inmiddels werken we, zodra er van een Rayonniveau spelend team sprake is,
met ‘Rayontoeslagen’ op de contributies van de spelers van het betreffende team; “de gebruiker
betaalt”. In theorie zou dat ook kunnen bij eredivisie niveau, maar het behalen van het eredivisie
niveau is niet iets wat alleen maar in het belang is van dat ene team. Zoals hierboven al is
aangegeven kan het een belangrijke stimulans zijn voor de ontwikkeling van de gehele vereniging.

Het bestuur is daarom van mening dat de meerkosten niet slechts moeten worden opgebracht door
de betreffende leden maar dat deze kosten een uitdaging dienen te vormen voor de gehele club, en
dat we er gezamenlijk voor zorg dienen te dragen dat sponsoring of andere methodieken van
fondsenwerving deze kosten kunnen dekken.
Sponsoring en fondsenwerving
De sponsorcommissie buigt zich momenteel over een plan om deze ambities te verwezenlijken.
Daarbij zullen we intensief zoeken naar mogelijkheden om deze kosten op een alternatieve wijze te
financieren. Hierbij is sponsoring een eerste insteek, maar ook alternatieve manieren om hiervoor
fondsen te werven zullen we niet uit de weg gaan. Als bestuur zien we het als een uitdaging voor de
gehele club en alle leden. Kijk dan ook niet verbaasd op als we u daarbij actief zullen betrekken. Naast
dat u zich achter onze sportieve ambities heeft geschaard, spreken we de verwachting uit dat u ook
deze uitdaging niet uit de weg zult gaan. We zullen dus ook onderzoeken of we inkomsten kunnen
genereren uit specifieke activiteiten en evenementen. Dit alles om er met elkaar voor te zorgen dat de
meerkosten niet alsnog op de toekomstige contributies van alle of betreffende leden zullen gaan
drukken.
Voorstel:
Het bestuur vraagt de ALV akkoord te gaan met het voorstel om Ju16-1 volgend seizoen op landelijk
niveau te laten spelen.
De deadline voor de inschrijving/terugtrekking is 1 juli.
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