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Inhoudelijke verslagen

A1.

Bestuur

Bestuurssamenstelling en verkiezingen
Het Algemeen Bestuur van basketbalvereniging Flevo Musketiers bestond gedurende seizoen
2018/2019 uit de volgende leden:
Conny van Solt – Voorzitter
Anja Jongejan - Penningmeester
Willeke Schiphorst – Secretaris
Linda Visser - Voorzitter technische commissie ( stopt eind van seizoen 2018-2019)
Annelies Agricola - ledenadministratie
Joyce van Eijk – Algemeen bestuurslid vanaf januari 2019
Ruben Kaper – aanstaande voorzitter technische commissie vanaf april 2019
Maar daarnaast zijn er dus nog een aantal vacatures binnen het bestuur:
• Wedstrijdsecretaris/ voorzitter wedstrijdcommissie
• Voorzitter sponsorcommissie
We hopen dat we deze functies snel kunnen opvullen zodat er efficiënte communicatie mogelijk is
tussen de wedstrijdcommissie en het bestuur en dat er iemand is die met een sponsorcommissie aan
de slag kan om geld voor onze vereniging binnen te gaan halen.
Het bestuur is bezig geweest met de Vrijwilligersovereenkomsten en Geheimhoudingsverklaringen
voor vrijwilligers ivm de privacywet.
Het bestuur heeft gesprek gehad met LelystadDoet.nl om een samenwerking aan te gaan om meer
vrijwilligers te gaan vinden voor de vereniging.
Commissies, coaches en andere vrijwilligers
Het bestuur kan haar werk absoluut niet uitvoeren zonder de grote inzet van vele andere vrijwilligers
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die de vereniging een warm hart toedragen. Naast leden en ouders willen we zeker de volgende
mensen noemen die (ook) in seizoen 2018/2019 weer geweldige rollen hebben vervuld:
Wedstrijdcommissie :
Joris van Solt, Marc Laan en vanaf half februari ook Sandy Vos, Martin
Postma en Hans Gommers
Technische commissie :
Linda Visser en Ruben Kaper
Activiteitencommissie :
Joyce van Eijk en Conny van Solt met per activiteit hulp van
verschillende vrijwilligers
Kascontrole commissie :
Frank Sitaram en Ruud Fokker
Geschillencommissie :
Monique mol
Kledinglijn/merchandise:
Annelies Agricola
Materialen en gebouwen:
Rene Kok
en natuurlijk alle coaches en trainers en assistenten (zie onderdeel technische commissie)!
ALLEN ONTZETTEND BEDANKT!
Ledenadministratie
Het seizoen 2018/2019 zijn we gestart met 98 leden en op 1 april 2019 hebben we 133 leden. Vanuit
basketbalvereniging Snipers speelde Ard Vonkeman op basis van een talentenlicentie bij onze u16-1
en Ruben Pot heeft op basis van een talentenlicentie bij het u18 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.
• Afgelopen seizoen is weer het Eredivisie toernooi georganiseerd en daar hebben verschillende
sponsoren zoals Basketbaldreams en PLUS een bijdrage aan geleverd
• Tevens hebben er verschillende sponsoren zoals KFC, Gastouderbureau Twinkle en Sportbedrijf
Lelystad bijgedragen aan het door ons georganiseerde Scholieren Basketbaltoernooi.

FM-Merchandise
Afgelopen jaar hebben we wederom te weinig aandacht kunnen besteden aan de verkoop van onze
eigen merchandise. We zoeken iemand die zich daar voor wil gaan inzetten. Er zal een plan gemaakt
moeten worden voor onze merchandise. Gaan we nog FM-ballen kopen, gaan we nog kleding
verkopen? Zijn er andere leuke merchandise artikelen? Wie wil hier mee aan de slag?

A2.

Technische Commissie

Bijdrage vanuit technische commissie volgt nog.
De TC heeft voorde coaches coach-shirts geregeld met het FM-logo.

A3.

Wedstrijdcommissie

In seizoen 2018/2019 bestond de wedstrijdcommissie uit de volgende vrijwilligers:
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•
•
•
•
•

Joris van Solt
Marc Laan
Sandy Vos vanaf februari 2019
Martin Postma vanaf februari 2019
Hans Gommers vanaf februari 2019

De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de inschrijvingen van de teams. Daarnaast zijn zij
verantwoordelijk voor het plannen, verplaatsten en bemannen van alle wedstrijden met Vippers.
Ook organiseren zij de opleidingen voor de VIP-pers (tafelaars) en de scheidsrechters.
Er is helaas nog steeds geen handige manier om het VIP-rooster op de website te zetten behalve als
Excel-bestand. Hier zal nog een oplossing voor gevonden moeten worden zodat mensen een
overzicht hebben van een langere periode om te kijken wanneer ze ingeroosterd zijn.
We hopen dat doordat er nu een uitgebreidere commissie is er een VIP-planning gemaakt kan
worden voor een langere periode vooruit.
Een blijvend probleem is wel dat er momenteel te weinig scheidsrechters zijn die de hogere
leeftijdsklasse kunnen fluiten (U18, U20, HS1). Hier is de wedstrijdcommissie volledig afhankelijk van
vrijwilligers. Wat het plannen er niet makkelijker op maakt. Hierdoor hebben we ongeveer 2 tot 3
wedstrijden moeten afzeggen en een tweetal wedstrijden moeten verplaatsen. Wij zijn de vrijwillige
scheidsrechters erg dankbaar. Zonder hen was het zeker niet gelukt! We hopen aankomend seizoen
weer een beroep op jullie te mogen doen.
Samen met Jacco van Schalkwijk hebben Marc en Joris dit seizoen 3 maal een VIP-cursus verzorgd.
Vanwege onder bemanning van de commissie is er dit jaar geen BS2 (scheidsrechterscursus)
georganiseerd. Er staat er nu al wel één op de planning in september 2019.
Onze scheidsrechters Linda, Jacco, Joris en Marc hebben voor ons landelijk spelende teams weer her
en der in het land gefloten om die taak voor de bond namens onze vereniging te vervullen.
Daarnaast is er, net als afgelopen jaren, een vacature voor de Wedstrijdsecretaris. De
wedstrijdsecretaris is de voorzitter van de wedstrijdcommissie en ook onderdeel van het bestuur. 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.
We hopen dat iemand zich voor deze functie wil aanmelden.

A4.
-

Activiteiten en evenementen
Toernooien
Er zijn dit jaar een aantal toernooien georganiseerd zoal het Ere- en tweede Divisie toernooi, het
Oliebollentoernooi het eindeseizoenstoernooi, het minitoernooi (u10) en voor de tweede keer
het Scholen basketbaltoernooi. Het scholentoernooi werd door Linda georganiseerd in
samenwerking met de vakleerkrachten van afdeling Sport en Welzijn van gemeente Lelystad. Er
deden 32 teams veel verschillende basisscholen aan mee. De scholen die mee gedaan hebben
waren enthousiast en het staat op de planning om het volgend jaar weer te organiseren.
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
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-

-

-

A5.
•

•

•

•

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
Bij de scholierensport in oktober en november hadden we dit jaar een stuk minder deelnemers.
Dit zal grotendeels komen doordat het Sportbedrijf dit jaar voor het eerst een online aanmelding
had.
Het scholierensport werd gecoördineerd door Willeke Schiphorst. De sportieve leiding was in
handen van Rob Groeneweg die daarbij werd ondersteund door vele enthousiaste leden.
Marijana Miljkovic en Ruben Kaper hebben dit jaar een aantal clinics op de SGL en op een aantal
basisscholen gegeven en zo bijgedragen aan promotie van onze mooie sport. Marijana heeft ook
tijdens de Nationale Sportweek in september een aantal clinics gegeven.
Sponsor acties
De Grote Club actie werd gecoördineerd door Conny van Solt. Er is dit jaar helaas een stuk
minder geld opgehaald met deze actie opgehaald. We merken dat het enthousiasme om langs de
deuren loten te verkopen in de loop der jaren minder is geworden. Van de mogelijkheid om
online loten te kopen en/of verkopen is erg weinig gebruik gemaakt. We willen volgend seizoen
proberen of we met een enthousiaste groep ouders daar weer een positieve draai aan kunnen
geven. Dit soort acties levert namelijk wel altijd een mooi bedrag op voor clubkas.
Van de zijn een aantal nieuwe teamtassen aangeschaft.
Overige
In de offseason periode zijn we een aantal keer met een grote groep Flevo Musketiers afgereisd
naar Zwolle om naar de finale wedstrijden van Landstede te kijken. Dit soort activiteiten draagt
bij aan de saamhorigheid binnen de vereniging en zouden vaker georganiseerd kunnen worden.

Communicatie en publiciteit
De eerste helft van het seizoen heeft Selma Steenbergen elk week wedstrijdverslagen van alle
wedstrijden geschreven voor op de website. En schreef Remco een verslag van de u10
minitoernooien. Wij vonden dit een erg leuk initiatief en zouden graag van de leden willen
vernemen of zei de verslagen hebben gelezen en graag een vervolg op deze actie zouden willen
zien.
Begin februari waren er technische problemen met onze website waardoor we een tijdje offline
zijn geweest. De problemen zijn nu weer opgelost. De website moet nog wel een aantal updates
krijgen. We zoeken nog iemand die overweg kan met het programma Wordpress of het leuk vind
om zich daar in te verdiepen. Misschien een jeugdlid?
De jeugd van tegenwoordig is vaak geen lid meer van Facebook maar gebruikt nu Instagram
daarom heeft Flevomusketiers sinds kort een eigen account. We hopen op deze manier eerder
de jeugd te bereiken. We zien ook al dat het contacten heeft opgeleverd met andere
verenigingen.
Mark de Vries heeft afgelopen seizoen een aantal keer een mooi stuk naar de Flevo Post
gestuurd. Dat is mooie reclame. Mark bedankt.
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B. Financiële verslagen
B.1. Resultatenrekening 2017-2018
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 2018 t/m 30 juni 2019. Op 30 juni kan de definitieve
financiële resultatenrekening worden opgemaakt en zal tijdens de volgende ALV eind 2019 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 in juni 2019 zal het volgende aan de orde komen:
•
•
•

Het verwachte resultaat van het seizoen 2018-2019.
De begroting voor seizoen 2019-2020.
Vaststelling van de contributie.

Tijdens de ALV eind 2019 zal het volgende aan de orde komen:
•
•
•

Het werkelijk behaalde resultaat van boekjaar seizoen 2018-2019.
De bevindingen van de kascontrolecommissie.
Het jaarresultaat wordt vastgesteld.

B.1.a. Verwacht resultaat seizoen 2018-2019
Het verwachte resultaat van seizoen 2018-2019 dat hierna getoond wordt is gebaseerd op de
tussenstand per 1 juni 2019. 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 maand. Hiermee proberen we een zo reëel mogelijk beeld te creëren van het te
verwachten resultaat bij de afsluiting van het boekjaar op 30 juni 2019.
Figuur B.1 toont in de eerste kolom de vastgestelde begroting en in de tweede kolom het verwachte
resultaat van 2018-2019. In de laatste kolom staat de begroting voor het nieuwe seizoen 2019-2020.
Het resultaat van boekjaar 2018-2019 zal naar verwachting een winst zijn van ongeveer € 409. De
contributie en de zaalhuur is lager dan begroot. In de begroting van 2018-2019 zijn we van meer
trainingen per team uitgegaan, dan uiteindelijk de realisatie was.
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OPBRENGSTEN

BEGROTING
2019/2020

BEGROTING
2018/2019

VERWACHTING
2018/2019

Contributies
Inschrijfgeld nieuwe leden
Activiteiten
Subsidie Gemeente Lelystad
Sponsoring
Overige
TOTAAL OPBRENGSTEN

37.100
200
750
1.600
pm
39.650

37.200
200
750
1.600
750
pm
40.500

34.558
300
691
2.031
76
37.657

Huur zalen
NBB
Teamkosten
Boetes NBB
Scheidsrechterkosten
Kader
- Trainersvergoedingen
- Opleiding
Klein speelmateriaal
Afschrijving tenues
Afschrijving ballen
Afschrijving tablets
Algemene bestuurskosten
Vrijwilligersavond
Kampioenskosten
Bankkosten
TOTAAL KOSTEN

25.000
6.000
500
100
800

24.700
5.500
550
100
1.700

21.586
6.575
443
149
1.615

2.700
600
200
1.500
1.000
500
300
100
300
39.600

3.500
600
200
1.500
1.000
400
300
100
300
40.450

2.656
200
1.605
1.005
775
300
100
239
37.248

TOTAAL OPBRENGSTEN
TOTAAL KOSTEN
RESULTAAT

39.650
39.600
50

40.500
40.450
50

37.657
37.248
409

Figuur B.1: Verwacht resultaat 2018-2019 en begroting 2019-2020

Inkomsten
Activiteiten
Grote Club Actie
Sponsorkliks
Jeugdtoernooi
Scholenbasketbaltoernooi
Oliebolentoernooi

Opbrengsten
541
50
950
1.620
140
3.301

Kosten
117
1.346
918
229
2.610

Saldo
424
50
(396)
702
(89)
691
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Uitgaven

B.2.

Begroting 2019-2020

B.2.a. Begroting
In figuur B.1 is in de rechter kolom de begroting voor het komende seizoen opgenomen. De
begroting ligt redelijk in de lijn van de begroting en realisatie van het huidige seizoen. DE NBB heeft
een contributie verhoging doorgevoerd op de vaste afdracht. Het voorstel is om deze verhoging door
te berekenen aan de leden. De overige contributie zal op het huidige niveau blijven worden
gehandhaafd. We verwachten dat de opbrengsten, op basis van de huidige contributie en de
verhoging van de vaste afdracht, kostendekkend is.
Onze stelregel is dat de begroting altijd moet sluiten of een kleine winst moet opleveren. Er is op dit
moment 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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