Notulen Algemene ledenvergadering (ALV) van Flevo Musketiers op 26-06-2019 in de
Rietlanden
1. Opening: Conny, de voorzitter, heet alle 7 aanwezigen en de overige
bestuursleden van harte welkom
Afmelding Annelies.
2. Verslag vorige ALV; geen opmerkingen over het verslag.
3. Bestuurszaken:
a. Voorstellen 1 t/m 3: geen tegenstemmen vanuit de vergadering op de voorstellen,
dus voorstellen aangenomen. Linda Visser stopt met haar bestuursfunctie als voorzitter
technische commissie. De voorzitter bedankt Linda voor haar jarenlange inzet voor de
vereniging en Linda bedankt het bestuur op haar beurt voor de fijne samenwerking.
Het jaarverslag wordt vervolgens doorgesproken.
Punten die nader toegelicht en breder besproken worden:
−

−

−

−

−
−

−
−

Vrijwilligersovereenkomsten: Rob Groeneweg vraagt zich af of deze dan ook voor
minderjarige vrijwilligers gelden? Zo ja, dit zou dan getekend worden door de
ouder? Goede vraag, dit wordt nader uitgezocht. De vrijwilligers zullen de
vrijwilligersovereenkomsten en geheimhoudingsverklaringen dit seizoen gaan
ontvangen ter ondertekening.
Rob Groeneweg brengt het idee naar voren of we bijv. het opzetten en/of werven
van sponsoring kunnen laten uitvoeren door leerlingen in het kader van projecten
op scholen. Het bestuur zal dit idee bespreken in de bestuursvergadering.
De regels op basis waarvan gefloten wordt bij minitoernooien verschillen nogal
per regio/toernooi. De NBB creëert geen duidelijkheid hierin. Om dit te
veranderen zullen we waarschijnlijk eigen initiatieven moeten gaan ontplooien.
Het bestuur zal ook hiermee aan de slag gaan. Zeker omdat de organisatie van
het minitoernooi hier in Lelystad goed ontvangen is en complimenten hiervoor
ontvangen zijn.
De voorzitter geeft aan dat n.a.v. het onderwerp zij-instromers de vereniging wil
regelen dat nieuwe instroom een bepaalde tijd / deel van de training los van de
meer ontwikkelde spelers trainen op fundamentals en balbeheersing om zo het
plezier en de ontwikkeling te behouden voor alle spelers. Mogelijk wil een ouder
dit doen. Ook stagiaires kunnen hiervoor goed ingezet worden. Helaas hebben wij
slechte ervaringen met de laatste paar stagiaires. Dit wordt nader besproken in
de vergadering met het oog op potentiele kandidaten.
VIP reglement; staat dit goed op de website? De voorzitter dacht van wel, maar
zal nog nagekeken worden.
Verzoek vanuit de vergadering om de hulpcoaches zoals Ilse, Menno etc. ook
graag meenemen in de scheidsrechterscursussen. Deze worden weer
georganiseerd evenals de VIP-cursussen. Linda verwijst op haar beurt naar de
site Masterz. https://www.basketballmasterz.nl/
Rob geeft aan dat hij wel training aan de ouders wil geven om ze mee te nemen
in de spelregels, bijv. na een VIP-cursus.
planning voor het organiseren van het scholentoernooi wordt gewijzigd in
intentie. Hiervoor moet namelijk goed gekeken worden in hoeverre de organisatie
hiervan mogelijk is.
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−

−

−

Er wordt vanuit de leden voorgesteld om het eindeseizoenstoernooi beter op een
ander moment te houden dan aan het einde van het seizoen? Aangezien het
beeld heerst dat ‘ iedereen’ moe is. We nemen deze aanmerking mee in de
organisatie ervan. Misschien Halloween? Glow in the dark toernooi?
Aspergetoernooi?
Sponsorkliks en Grote Clubactie (GCA) brengen weinig op en vragen constante
aandacht. Er zijn een paar mensen benaderd voor de GCA om goede ideeën te
bedenken om hier een succes van te maken. Lisa brengt het idee aan om bijv.
Sponsorkliks ook weer onder de aandacht te brengen via de teammanagers.
Voorzitter wil ook graag een app opzetten om alle teammanagers in onder te
brengen om belangrijke info ook via die weg in de diverse teams te brengen. De
voorzitter bedankt Lisa voor het idee.
De website beheerder gaf aan dat een aantal updates niet doorgevoerd zouden
zijn waardoor onze website een probleem zou zijn. Inmiddels is dit opgelost en er
zijn geen gegevens gelekt.

b. Ledenadministratie; blijft door Annelies gedaan worden
c. Wedstrijdcommissie: wedstrijdsecretaris is hard nodig.
d. Technische commissie: De vereniging bedankt Linda Visser voor haar inzet voor de
vereniging. Ruben Kaper neemt de rol van voorzitter Technische Commissie van haar
over.
e. Evenementen/activiteitencommissie; vrijwilligers zijn van harte welkom
f. Sponsorcommissie: vrijwilligers zijn van harte welkom.
4. Financieel Jaarverslag:
a. Anja licht de financiën toe. De vraag is wat het eigen vermogen nu is: ongeveer 7.300
euro, toereikend om een buffer te houden om onvoorziene omstandigheden op te
vangen. Rob pleit voor nieuw trainingsmateriaal. Dit is een herkenbare vraag, echter de
zorg voor het materiaal is een terugkerend probleem. Materiaal raakt kwijt en verdwijnt
spoorloos of wordt misschien weggenomen. Dit seizoen blijkt veel materiaal weg te zijn,
bijv. een stootkussen. Hoe kunnen we dit oplossen? Het bestuur heeft hier verschillende
discussies en ideeën over gehad, zoals bijv. dat iedereen zijn eigen bal (aankoop op
instructie) mee naar de training neemt of dat een lid een bal onder borg gebruikt.
b. Voorstel voor contributieverhoging: geen tegenstemmen, voorstel aangenomen door
de vereniging. Dit zal gecommuniceerd worden naar de leden.
5. Huishoudelijk reglement
Voorstel 4: aangenomen. De gesponsorde shirts en materialen blijven eigendom van de
vereniging.
Voorstel 5: aangenomen. Discussie volgt over handhaving. Diverse oplossingen worden
besproken. Maar wil je als recreant basketballen dan betaal je hiervoor.

6. Invulling sezoen 2019-2020
− V16-1 mist in de lijst met teams.
− Wat betekent de switch naar regio Noord-Holland voor de vereniging t.a.v. de
locatie van de te fluiten wedstrijden door onze scheidsrechters? Hierover zijn
geen opmerkingen of vragen bij of door de vereniging geweest. Dit punt wordt
alsnog gecheckt bij de NBB.
− U18 heeft nog geen trainer.
− Ilse Maas staat bij iedere training van U10 om de taken van Maxim en Tarja te
begeleiden en om aanspreekpunt te zijn voor de ouders van de spelers.
− Rob verzoekt om te kijken naar vrijwilligers te werven voor het op te starten U103.

7. Wat verder ter tafel komt
− Uitstroom van leden voorkomen door eerder in het seizoen trainers hierop te
instrueren en dit eerder met de spelers te bespreken. Dit is beter dan een
herstelbeweging in te moeten zetten. Met name bij U18 waar uitstroom een
begrijpelijke kwestie is. Daar wordt een keuze gemaakt om te vertrekken o.b.v.
studie en ook omdat ze voorzien dat de teamgeest en de kwaliteit er dan niet
beter op zou worden.
− Er was ontevredenheid bij de U18 over trainingsvormen in off-season ook omdat
spelers merken dat andere spelers bij andere teams hebben gekeken en
overstappen. Gemeend wordt dat dit gebeurd is, is getriggerd door het probleem
met trainers en/of inschrijvingen in een bepaalde competitie.

8. Rondvraag
Er zal een mail gestuurd worden over het kunnen aanpassen van de foto in Sportlink.
Vincent bedankt Flevo Musketiers voor de inspanningen tijdens zijn periode van lid
zijn.

