Flevo Musketiers
ALV 13 april 2018
Locatie:

Multifunctionele ruimte, RL2
Tijdstip:19.30 uur

Notulen Algemene Leden Vergadering
1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ook kondigt ze de 2de ALV in
Juni aan incl. jaarverslag en begroting.
2. Financiën
Afsluiting seizoen 2016-2017

De penningmeester neemt het woord.
Opstarten van het nieuwe jaar in combinatie met Sportlink zorgt ervoor dat we het vorig
seizoen nu kunnen afsluiten.
Dit jaar hebben we een verlies van 1500 euro tegen een winst van 1300 euro van het jaar
ervoor. Dit compenseert elkaar.
Begroting en realisatie worden besproken.
 Trainingsvergoedingen zijn hoger dan vorig seizoen, dit hebben we bekostigd door het laten

vrijvallen van de trainersvergoeding (reiskostenvergoeding). Hierdoor komen we uit op een
verlies.
 Door tijdgebrek hebben we niet alle mogelijke subsidies kunnen ontvangen. Dit is inmiddels
wel weer opgepakt en we hebben een aantal subsidies voor dit jaar aangevraagd.
 Reservering voor o.a. tenues van 3.000.
 Eigen vermogen van 6000 euro.
Momenteel geen zorgen over kosten en uitgaven.
De leden van de kascommissie hebben geen bevindingen gedaan in dit financieel jaarverslag
Complimenten, het ziet er netjes uit.
Het bestuur is bij deze gedechargeerd voor de jaarrekening 2016-2017.
3. Invulling vacante posities:
o Voorzitter wedstrijdcommissie
o Algemeen lid voor activiteitencommissie en sponsorzaken
o Overige

Een vrijwilliger wordt aangemeld die wil meewerken aan social media en website e.d. onder
voorbehoud dat het niet al teveel werk is. De voorzitter wil dit graag met haar oppakken.
We zijn nog op zoek naar iemand die technisch zaken kan verwerken op de site, zoals
toevoegen teams en wedstrijdschema’s. Er zijn mogelijkheden in modules voor directe
koppeling met de website, maar hier zijn kosten aan verbonden. De bestaande
websitebeheerder houdt zich aanbevolen voor deze zaken, maar aanvullende hulp is welkom!

Een coach doet de suggestie om leden van/onder U20 te polsen om zich hiervoor aan te
melden.
Het lezen van de site lijkt minder te worden, maar dit kan vooral komen doordat het VIP
rooster en wedstrijdschema’s niet op de site staat. Het voornemen is om dit voor het komende
seizoen tijdig op de site te vermelden. Bestaande leden kijken vooral in de app, nieuwe leden
maken wel veel gebruik van de site.
Ook zoeken we leden voor de wedstrijdcommissie en een lid doet de oproep om het op de
website te plaatsen.
De organisatie vanuit de basketbalvereniging draait op een beperkt aantal personen en de
coaches. Bijvoorbeeld de technische zaken worden nu door slechts 2 personen geregeld. Het
gaat van willen naar moeten en verzwaring van de taken van de coaches is niet gewenst.
Een gebrek aan vrijwilligers vraagt ook meer van de leden zoals U16ers die ook (gaan) fluiten.
Het beleid is minimaal 4 tot 6 weken van tevoren de scheidsrechters inplannen. 2x per jaar kan
dit volledig ingepland worden. En dan zal de website (en mogelijk via de app) goed benut
moeten worden.
De voorzitter kondigt aan dat de leden volgende week de inventarisatieformulier voor komend
seizoen gaan ontvangen met op de andere kant een formulier voor vrijwilligerstaken aan de
leden en de ouders. Een deel van deze taken zijn verplicht.
Op de ontvangen formulieren dient dan ook een terugkoppeling plaats te vinden.
Een coach geeft aan dat het goed zou zijn dit meerdere malen per jaar te doen, dus met de
juiste dosering.
Bij andere verenigingen kun je je vrijwilligerswerk afkopen versus ons ‘ dwingende’ beroep op
ouders van leden.

De voorzitter geeft aan dat we nog harder op zoek zijn naar trainers/coaches voor onze teams.
Teams hebben de structuur nodig en blijven dan ook gemotiveerd.
4. Wat

verder ter tafel komt: nvt

5. Rondvraag

Vanuit de vergadering komen de volgende punten naar voren:
 Als er bijzonderheden spelen vooraf aan de training in de kleine zaal kunnen de coaches niet bij

het Sportbedrijf terecht, want de kleine zaal is van de Rietlanden zelf en niet van het
Sportbedrijf. Bijvoorbeeld als er vooraf een training is van andere sporten. uben geeft aan
dat bijzonderheden met de kleine zaal of als bijvoorbeeld een andere sport voor onze
trainingen plaatsvindt. De voorzitter speelt dit door aan het Sportbedrijf.
 Onze tweede elektriciteitshaspel is nog steeds weg. De voorzitter zal dit ook aangeven bij het
Sportbedrijf.
 Meiden spelen in teams waarvan de besten ook mogen banken bij andere teams. Dit is een
mooie mogelijkheid voor spelers om zichzelf te ontwikkelen. Een opmerking hierbij is wel dat

het eigen team hierdoor minder goed speelt en dit werkt demotiverend voor het team. Het
commitment naar het eigen team is namelijk ook belangrijk.
Het algemene beleid hierin is dat de wedstrijden van je eigen team voor gaan. Wie meedoet
met het andere team moet goed onderling geregeld worden en zou misschien niet altijd de
beste hoeven te zijn, denk hierbij ook aan de prestaties van het eigen team.
 Er wordt gevraagd om meer controle op materialen. Bijvoorbeeld vaker in het jaar de

inventaris checken. Verzoek aan de materiaalbeheerder van Flevo Musketiers om hierop toe
te gaan zien. De voorzitter bespreekt ook dit met het Sportbedrijf, hoe komt het dat ballen
uit de kasten verdwijnen, worden ze ook tijdens lessen voor scholen gebruikt? Hoe zit het
ook met de sleutels?
 Verzoek om tijdig geïnformeerd te worden over het wel of niet doorgaan van een meidenteam.
De voorzitter van de technische commissie geeft in de vergadering meer informatie over de
mogelijke vorming van meisjesteams en geeft aan dat in de off-season periode een mix
training zal plaatsvinden.
Afhankelijk van de uitkomsten van de inventarisatie zullen afwegingen gemaakt worden voor
invulling van de teams. De aantallen in de leeftijdscategorieën zullen ook de mogelijkheden
bepalen. Het verzoek is om de meiden hierin te betrekken en bijvoorbeeld de meiden met
elkaar te laten trainen. Deze tip zal zeker meegenomen worden door de technische
commissie, hierbij aantekenend dat de opgave van teams half mei gedaan moet worden.
 Het huishoudelijk reglement zou hierop aangepast moeten worden. Voorstel om bij de

volgende ALV dit aan te passen voor zover mogelijk.

6. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en hun inbreng en sluit de vergadering.

