
Flevo Musketiers 

Agenda ALV 24 januari 2020 

 

Locatie:  Multifunctionele ruimte, RL2 

Tijdstip: 20.0 0 uur 

 

 

 

 

 

 

Notulen Algemene Leden Vergadering  

 

1. Openin g 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

Ruben Kaper en Rob Groeneweg hebben zich officieel afgemeld. 

 

2. Notulen vorige ALV d.d. 26-6-2019 

Er zijn geen vragen over de notulen en deze worden door de vergadering goedgekeurd. 

 

3. Financiën   

Afsluiting seizoen 2018-2019 

Een kleine winst van 54 euro. De liquiditeitspositie is goed.  

Opmerkingen: We hebben meer subsidie aangevraagd en zijn in de steekproef gevallen. 

NBB-afdracht is groter dan begroot i.v.m. verhoging vaste afdracht dat niet begroot was aan het begin. 

Bestuurskosten zijn hoger door aanschaf shirts voor coaches en door aanvulling EHBO sets. 

 

De jaarrekening is door de Kascommissie is gecontroleerd. De kascommissie bestaat 

uit Thijs van den Heuvel en Jelle Hijmissen (vader U10). Beiden hebben geen bevindingen. 

Er wordt decharge verleend namens de kascommissie door Jelle Hijmissen.  

Het advies is om bepaalde betalingen te laten accorderen door 2 personen i.p.v. alleen de 

Penningmeester. Ter zelfbescherming van de eigen persoon en om fraude te voorkomen. 

 

Voorzitter bedankt de kascommissie voor het uitvoeren van de controle. 

 

4. In te vullen posities: 

o Lid Technische Commissie 

o Algemeen lid voor Sponsorzaken 

o Nieuwe penningmeester per nieuwe seizoen 

o Overige 

 

Deze posities zijn tot op heden niet gevuld. We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Oproep aan 

iedereen om te bekijken of hij/zij tijd vrij kan maken om de vereniging te helpen. Het is nog niet 

bekend welke coaches volgend jaar trainen. We zijn ook op zoek naar (hulp-)trainers en voor volgend 

jaar gaan we opnieuw bepalen in welke klasse de teams gaan spelen. 

 

5. Wat  verder ter tafel komt 

Geen punten. 

 

6. Rondvraag   



• Joris van Solt. Lid wedstrijdcommissie, vraagt hoeveel er beschikbaar is voor materialen. Hans 

Gommers, lid wedstrijdcommissie, vraagt of er ruimte is om 2 scoreborden aan te schaffen, 

deze werken niet goed meer. De penningmeester geeft aan dat hier geld voor beschikbaar is. 

Dit zal z.s.m. worden gedaan. 

• Ruben meldde nog aan de voorzitter dat hij en de betreffende coach erover denken om Flevo 

Musketiers mogelijk niet meer mee te laten doen aan de minitoernooien vanwege de slechte 

organisatie. Wellicht in de competitie meedoen of aan peanut-toernooien. Dit is nog in 

ontwikkeling en zal nog nader besloten worden. 

• Ruben heeft ook gemeld dat als er vragen zijn met betrekking tot het team U18 men Ruben 

persoonlijk kan benaderen. Hiervan zijn geen leden of ouders aanwezig, maar bij deze goed 

om te weten. 

• Conny geeft aan dat het idee is om de organisatie van het VIP-pen te wijzigen en de planning 

door de ouders zelf onderling af te stemmen. 

De wedstrijdcommissie zag een koppeling tussen de verplichting voor het VIP-pen en/of 

fluiten voor de oudere spelers bemoeilijkt worden. Hier zullen ze nog naar kijken hoe die 

koppeling wel kan werken.  

• Spelers van U16 volgen een verplichte fluitcursus. Niet iedereen blijkt deze cursus te volgen. 

Dit is wel nodig om het aantal scheidsrechters op peil te houden. Er worden ideeën geopperd 

om de verplichte deelname te verbeteren. 

Ook ouders mogen deze cursus volgen, een cursus van 2 avonden. Hiervoor hoef je geen 

basketbalervaring te hebben en ze kunnen starten bij de jongere teams. 

• Thomas Agricola vraagt om er inspeeltenues komen voor de teams. Conny geeft aan dat de 

U16 wel inspeeltenues heeft, voor de overige teams hebben we deze niet. Als deze 

gesponsord worden is dat heel goed mogelijk. 

• Conny geeft aan dat een eventuele sponsor zich gemeld heeft. Hier worden verdere zaken 

mee besproken. 

• Conny geeft aan dat het beleidsplan aan vernieuwing toe is. De intentie is om dit in de 

toekomst op te pakken. 

 

7. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur en bedankt de aanwezigen voor hun input. 


