Flevo Musketiers
Agenda ALV maandag 18 juni 2018
Locatie: Multifunctionele ruimte, RL2
Tijdstip: 19:30-21:00uur

1.
Opening, mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19.38 uur.
2.
Verslag ALV 13 april 2018
Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Met dank aan de notulist.
4.

Inhoudelijk jaarverslag 2017-2018
a. Bestuurszaken
Voorstel 1: Instemming herkiesbaar voorzitter Conny van Solt, voorzitter Technische
commissie Linda Visser; Linda stelt zich verkiesbaar voor 1 jaar in plaats van
de gebruikelijke 2 jaar. ALV stemt hiermee in.
Verkiezing Wedstrijdsecretaris
De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het coördineren van alle wedstrijdgerelateerde taken met als doel het zo goed mogelijk laten verlopen van alle geplande
wedstrijden in samenwerking met de wedstrijdcommissie.

Verkiezing voorzitter sponsorcommissie
De commissie sponsorzaken is verantwoordelijk voor het vinden van nieuwe sponsoren
en het relatiebeheer van huidige sponsoren alsmede het vernieuwen van bestaande
sponsorcontracten.

Verkiezing algemeen bestuurslid
Het algemeen bestuurslid ondersteunt het bestuur op alle gebieden maar met name
met de organisatie en coördinatie van activiteiten, cursussen en evenementen. Deze
persoon is ook aanspreekpunt voor de jeugdcommissie en activiteitencommissie.

De overige 3 functies worden niet ingevuld vanuit deze ALV. Deze functies blijven dus
open staan om nader in te vullen.
Idee wordt geopperd om de merchandise voor Flevo Musketiers ten toon te stellen bij eigen
toernooien (tas, reversibel tenue met bestellijst bijvoorbeeld). Het draait vooral om
communicatie: wie stimuleert bijvoorbeeld publicaties op of het gebruik van de website of de
Facebook-pagina? Vorige vergadering heeft zich een vrijwilliger aangemeld om dit meer op te
pakken.
Dit zorgt ook voor meer motivatie voor het publiceren van eigen clubervaringen door leden zelf
en het laten zien van gepersonaliseerde aankopen. Zo heb je meer kans op trots bij de leden.
Trainingsballen gaan besteld worden via Matthieu van Dam (van Landstede).

b. Ledenadministratie
Geen verdere bijzonderheden.

Vervolg jaarverslag:
c. Wedstrijdcommissie
Er zijn geen sancties uitgedeeld! Er zijn 2 wedstrijden geannuleerd.
En, VIP-pers bedankt!
d. Technische Commissie
Aanvulling op het jaarverslag:
Voor 2 teams kon afgelopen jaar geen trainer gevonden worden. De teams hebben
zich er moedig doorheen geslagen. Het tweede half jaar viel de motivatie weg bij de
teamspelers, ook omdat ze tegen sterkere clubs ingedeeld werden. De wedstrijden
werden sportief en gemotiveerd gespeeld.
Onder 10 en onder 12 zijn in de hoogste poules ingedeeld en zijn in de middenmoot
geëindigd. Dus een keurig resultaat. Het meisjesteam is afgelopen jaar voor het eerst
gevormd en is kampioen geworden. Proficiat!
U 16-1 heeft zich knap weten te handhaven, knap gedaan. U16-3 is kampioen
geworden, ook proficiat! Een mooi resultaat.
Volgend jaar hebben we 11 teams, waarvan 10 jeugdteams en 1 seniorenteam. We
hebben nog niet voldoende trainers voor alle teams. Een van de trainers gaat ons
verlaten.
De technische commissie bestaat inmiddels uit 1 persoon, namelijk Linda Visser.
Als er niet voldoende trainers zijn, kunnen bepaalde teams niet mee trainen. We zijn
hierin afhankelijk van de ouders. Als ouders zich niet inzetten als trainer voor het
team van hun zoon/dochter, dan kunnen we deze teams niet inzetten.
Opties:
o Vacature openzetten
o Specifieke mail voor de leden met bovenstaande oproep inclusief consequentie.
o Stagiaires inzetten
Voorzitter doet de oproep aan de aanwezigen en alle leden/ouders/verzorgers om in
eigen familie/vrienden/bekendenkring te zoeken naar trainers/vrijwilligers.
Vraag uit de zaal: hebben alle teams een teammanager? Voor reis-, wasschema en
dergelijke.
Een aantal teams hebben hier goede ervaringen mee, dus de boodschap is dat het in
belang van de club is om via de coaches het verzoek voor het aanstellen van
teammanager uitdragen naar de ouders van hun teamleden. Dit kun je dan ook
inzetten voor het aanleveren van een wedstrijdverslag. Zo zien ouders en leden het
belang van hun eigen inzet. Ook het inzetten van ouders van begin af aan voor het
VIP-pen en het bijbehorende schema.
Vanuit het Herenteam wordt weinig ondersteuning voor de vereniging geboden in de
vorm van scheidsrechters of ander vrijwilligerswerk.
Mogelijkheid tot verplicht stellen van scheidsrechteren. Anders de sanctie om het team
terug te trekken.
Het tijdig indelen van VIP-taken en scheidsrechters (verplicht fluiten) is belangrijk,
bijv. 4 weken van tevoren.

e. Evenementen/ activiteitencommissie
Rob biedt zich opnieuw aan voor het regelen van de trainingen van Scholierensport.
f.
Sponsoring
Actie: Oproep aan de jeugdleden om ih in te zetten voor het gebruik van Instagram
voor de vereniging.
5.

Financiën
a. Voorlopige resultaten seizoen 2017-2018
Geen bijzonderheden vanuit de ALV.
b. Begroting 2018-2019
Voorstel 2: Contributievaststelling; geen contributieverhoging voor seizoen 2018/2019. Dit
voorstel wordt aangenomen door de Algemene Ledenvergadering. Tevens wordt de begroting
goedgekeurd door de ALV.

6.
Wat betekent de nieuwe privacy wet voor Flevo Musketiers
(Foto's check tekst in Q&A.)
De secretaris en penningmeester leggen uit wat de privacy wet inhoudt en welke eisen en
verplichtingen aan het omgaan met persoonsgegevens door de vereniging gesteld worden. De
vereniging is hiermee bezig en heeft inmiddels de privacyverklaring op de site geplaatst en de
leden zullen hier ook per mail over geïnformeerd worden. De vereniging zet de komende
periode weer verdere stappen in de opvolging van de Privacywet en het verkrijgen van
uiteindelijk een volledige AVG-verklaring.
7.

Zoektocht naar vrijwilligers (trainers/coaches/commissies/activiteiten)
Er zijn nog geen aanmeldingen op de diverse oproepen. Op de formulieren bieden
ouders/verzorgers en leden zich wel aan voor VIP-taken, maar deze taken zijn al verplicht. De
vrijwilligers die zich ingezet hebben worden bedankt voor hun inzet door de voorzitter, zoals in
het jaarverslag vermeld staat.

8.Invulling Seizoen 2018-2019
Volgend jaar hebben we 11 teams, waarvan 10 jeugdteams en 1 seniorenteam. U18
wordt 1 team, voor 2 teams hebben we niet voldoende leden.
Weer een meidenteam, waarvoor geen dispensatie aangevraagd hoeft te worden.
Leden zullen zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden.
9.Vriendenloterij
Je kunt je lot aan de club verbinden, hiervoor hoef je geen lid te zijn.
10.

Wat verder ter tafel komt
Mark de Vries: nieuwe jongenslijn in opleiden van leden. De meidenlijn is zodanig smal dat de
focus hierop minder is.
Er is een nieuwe directeur Centrum Training en Opleiding aangenomen met een nieuwe lijn in
het opleiden van heren basketballers. Jongens van 16-21 jaar zullen begeleiding krijgen (gericht
op o.a. fysiek, psychologisch, school) met als doel een concurrerend opleidingsprogramma in
Nederland en Europa om zo verder te komen als basketballer.
Er zijn 5 gecertificeerde academies opgezet, in Zwolle, Weert, Amsterdam, Rotterdam en
Groningen.

Vervolg punt 10 Wvttk:
De bedoeling is dat spelers vanuit de regio's doorstromen naar een van de academies, vanuit
de clubs. Wij zitten in de 15 clubs die meepraten over de opleiding, omdat wij regelmatig
spelers afleveren aan de regio-opleidingen. Onze club heeft wel een specifieke
opleidingsgedachte voor onze spelers, dus kom je als talent in aanmerking voor een hoger
niveau dan stimuleren wij dat.
De 'kwalificatie' van Flevo Musketiers als 1 van de 15 clubs die meepraat, kan wellicht
zorgen voor een bepaalde aantrekkingskracht voor mogelijk trainers en scheidsrechters.
Natuurlijk zijn we afhankelijk van onze leden om te kijken in hoeverre zij hierin mee willen
gaan.
11.

Rondvraag
De ALV maakt geen gebruik van de rondvraag.

12.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

