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A Inhoudelijke verslagen    

 

Kort vanuit het bestuur  

Halverwege dit seizoen zijn we overvallen door Covid19 waardoor de 2e helft van het seizoen heel 

anders is verlopen dan we gewend zijn. Half maart werden alle trainingen en wedstrijden stop gezet. 

Een hele periode hebben we niet kunnen basketballen. In juni konden er nog een aantal buiten 

trainingen gegeven worden, maar al met al was het een verloren seizoen. We hopen dat Covid19 het 

seizoen 2020-2021 niet verder zal gaan beheersen. 

A1.  Bestuur 

Bestuurssamenstelling en verkiezingen 

Het Algemeen Bestuur van basketbalvereniging Flevo Musketiers bestond gedurende seizoen 

2019-2020 uit de volgende leden: 

• Conny van Solt – Voorzitter 

• Anja Jongejan – Penningmeester (stopt eind seizoen 2019-2020) 

• Willeke Schiphorst – Secretaris 

• Annelies Agricola – ledenadministratie (stopt eind seizoen 2019-2020) 

• Joyce van Eijk – Algemeen bestuurslid  

• Ruben Kaper – voorzitter technische commissie  

• Hans Gommers- lid wedstrijdcommissie sinds januari 2020 aanwezig bij bestuursvergaderingen 

  

Ledenadministratie 

Het seizoen 2019-2020 zijn we in september gestart met 94 trainende leden en op 30 mei 2020 

hadden we 68 trainende leden. We zien een grote uitstroom bij de oudere jeugd, een deel daarvan is 

te verklaren doordat zij elders gaan studeren of naar hun examenjaar gaan. De laatste paar jaar is er 

ook minder begeleiding  geweest voor deze groep.  Daarnaast is er uitstroom doordat  een aantal 

leden op een hoger niveau willen gaan trainen bij andere verenigingen zoals Landstede Basketball, 
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Almere Pioneers en Apollo. Wij wensen hen allemaal veel succes met het vervolg van hun basketbal 

carrière. 

 

 

A2.  Technische Commissie 

Afgelopen seizoen hebben de volgende personen trainingen aan onze leden gegeven: 

Maxim Kaper, Tarja Groeneweg, Ilse Maas, Rob Groenweg, Dominique den Dekker, Wayhono Volle, 

Menno van Eijk, Johan Boekhoven, Arjan Korf, Mattijs Vos, Christian Agricola, Mark de Vries, Patrick 

van Geel, Olav Benthem, Ruben Kaper, Erik van Leeuwen en Jadon Amstelveen. 

We zijn hen erg dankbaar voor alle uren die zij in onze leden hebben gestopt.  

De technische commissie is met Sport Medisch Centrum Flevoland in gesprek geweest om te kijken 

hoe zij ons kunnen ondersteunen met begeleiding van eventuele sportblessures of geven van 

trainingen ter voorkoming van blessures. Covid19 heeft de start van de samenwerking opgeschort. 

We zullen komend seizoen weer in gesprek gaan. 

 

A3.      Wedstrijdcommissie 
In seizoen 2019/2020 bestond de wedstrijdcommissie uit de volgende vrijwilligers: 

• Joris van Solt (gestopt eind van het seizoen) 

• Marc Laan (gestopt eind van het seizoen) 

• Sandy Vos  (gestopt eind van het seizoen) 

• Judith van Praag (gestopt eind van het seizoen) 

• Martin Postma  

• Hans Gommers  
  
De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de inschrijvingen van de teams. Daarnaast zijn zij 
verantwoordelijk voor het plannen, verplaatsen en bemannen van alle wedstrijden met VIPpers. Ook 
organiseren zij de opleidingen voor de VIPpers (tafelaars) en de scheidsrechters. 
 
Ook afgelopen jaar bleek het lastig om op tijd alle VIPpers en scheidsrechters voor de wedstrijden in 
te plannen. Komend seizoen gaan we een sportlink module gebruiken om de planningen via de app 
te laten verlopen. We hopen dat de planning hierdoor iets soepeler loopt. 
 
Een blijvend probleem is dat er momenteel een groot tekort is aan scheidsrechters die de hogere 
leeftijdsklasse kunnen fluiten (U18, HS1). Hier is de wedstrijdcommissie bijna volledig afhankelijk van 
vrijwilligers, wat het plannen er niet makkelijker op maakt. Hierdoor hebben we afgelopen seizoen 
ongeveer 2 tot 3 wedstrijden moeten afzeggen en een aantal 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 hen te mogen doen. 
  
Joris  heeft dit seizoen een aantal maal de VIP-cursus verzorgd. In september en oktober hebben Joris 
en Marc een BS2 (scheidsrechterscursus georganiseerd). Helaas hebben niet alle deelnemers de 
cursus (kunnen) afgerond. Ook hebben niet alle leden die verplicht waren aan de cursus mee te doen 
aan hun plicht voldaan. Komend seizoen zullen we daar strenger op toe zien en de in het 
huishoudelijk reglement vastgelegde sancties gaan toepassen. Dit geldt ook voor het vervullen van 
de VIPbeurt als je hiervoor ingepland bent. 
 

A4.  Activiteiten en evenementen 

 

- Toernooien 
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Er zijn dit jaar toch nog een aantal toernooien georganiseerd zoals het Ere- en tweede Divisie 

toernooi, het Oliebollentoernooi en voor de derde keer het Scholen basketbaltoernooi. Aan dit 

laatste toernooi deden 36 teams van veel verschillende basisscholen mee. De scholen die mee 

gedaan hebben waren zeer enthousiast . Dit levert elk jaar weer enthousiaste nieuwe leden op. 

 

- Scholierensport en schoolclinics 

Voor scholierensport hadden we dit jaar zo weinig aanmeldingen dat we, na de eerste clinic op 

de zaterdag,  iedereen in de reguliere lessen hebben uitgenodigd voor een aantal proefessen.  

Marijana heeft tijdens de Nationale Sportweek in september een aantal clinics gegeven. 

- Sponsor acties 

Ondanks dat De Grote Club actie tegenwoordig minder geld heeft oplevert dan in voorgaande 

jaren, gaan we door met deze actie omdat het extra geld oplevert voor de clubkas. 

 

A5. Communicatie en publiciteit 

Radio 

Op 29 oktober waren Mark de Vries, Thomas Agricola en Conny van Solt te horen in het programma 

Dubbelspel bij Radio Lelystad om te vertellen over basketbal en Flevo Musketiers 

 

Sponsors 

De sponsorcommissie is nog steeds onbemand. 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  

extra’s te doen.  

• Afgelopen seizoen is weer het Eredivisie toernooi georganiseerd en daar hebben verschillende 

sponsoren een bijdrage aan geleverd.  

• Tevens hebben er verschillende sponsoren bijgedragen aan het door ons georganiseerde 

Scholieren Basketbaltoernooi.  
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B. Financiële verslagen  

B.1. Resultatenrekening 2019-2020 

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 2019 t/m 30 juni 2020. Na 30 juni wordt de definitieve 

financiële resultatenrekening opgemaakt en zal tijdens de volgende ALV eind 2020 worden getoond. 

De definitieve resultatenrekening wordt gecontroleerd door de Kascontrolecommissie. 

Welke financiële zaken komen in deze ALV aan de orde? 
Tijdens de ALV, die vanwege de corona-crisis verschoven is van juni naar 4 september 2020, zal het 

volgende aan de orde komen:  

• Het verwachte resultaat van het seizoen 2019-2020. 

• De begroting voor seizoen 2020-2021.  

• Vaststelling van de contributie. 
 

Tijdens de ALV eind 2020 zal het volgende aan de orde komen:  

• Het werkelijk behaalde resultaat van boekjaar seizoen 2019-2020. 

• De bevindingen van de kascontrolecommissie.  

• Het jaarresultaat wordt vastgesteld. 
 

B.1.a. Verwacht resultaat seizoen 2019-2020 

Het verwachte resultaat van seizoen 2019-2020 dat hierna getoond wordt is gebaseerd op de 

tussenstand per 30 juni 2020. 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 2020. 

Figuur B.1 toont in de eerste kolom de vastgestelde begroting en in de tweede kolom het verwachte 

resultaat van 2019-2020. In de laatste kolom staat de begroting voor het nieuwe seizoen 2020-2021.  

Het resultaat van boekjaar 2019-2020 zal naar verwachting een winst zijn van ongeveer € 1.605. De 

inkomsten door contributie is lager dan begroot, maar ook de uitgaven aan zaalhuur is lager dan 

begroot. Dit laatste heeft te maken met de Coronacrisis. Het Sportbedrijf heeft de helft van de 

reguliere zaalhuur in rekening gebracht. Er is bekeken hoeveel restitutie de leden kunnen ontvangen 

omdat er minder trainingen gegeven zijn dit jaar. Dit komt neer op een totaalbedrag van € 1.250 wat 

resulteert in een restitutie van 3.7% van de contributie. In onderstaande tabel wordt de teruggave per 

team aangegeven: 
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Figuur B.1: Verwacht resultaat 2019-2020 en begroting 2020-2021 

Inkomsten 

De contributie inkomsten zijn wat lager dan begroot. In de begroting is uitgegaan van 1 team meer dan 

er uiteindelijk in 2019-2020 is gerealiseerd. De inkomsten uit activiteiten is hoger dan begroot. Het 

scholierenbasketbaltoernooi is vanwege subsidie en sponsoren een winstgevende activiteit geweest. 

 

Uitgaven 

De kosten voor zaalhuur is lager dan begroot. Door de corona heeft het Sportbedrijf een kleine maand 

geen huur kosten in rekening gebracht en daarna de helft. In de begroting 2019-2020 is onvoldoende 

rekening gehouden met de verhoging van de zaalhuur. Als het seizoen gewoon was verlopen, zouden 

deze kosten boven begroting zijn uitgekomen. Door het voortijdig stoppen zetten van het seizoen is er 

geen vrijwilligers avond georganiseerd. 

 

B.2. Begroting 2020-2021 

B.2.a. Begroting 

OPBRENGSTEN BEGROTING BEGROTING VERWACHTING

2020/2021 2019/2020 2019/2020

Contributies 37.100           37.100           33.512           

Inschrijfgeld nieuwe leden 200                  200                  290                  

Activiteiten 300                  750                  1.475              

Subsidie Gemeente Lelystad 1.400              1.600              750                  

Sponsoring -                    -                    -                    

Overige pm pm -                    

TOTAAL OPBRENGSTEN 39.000           39.650           36.027           

Huur zalen 24.000           25.000           20.550           

NBB 5.700              6.000              6.027              

Teamkosten 700                  500                  950                  

Boetes NBB 100                  100                  55                     

Scheidsrechterkosten 900                  800                  350                  

Kader

   - Trainersvergoedingen 2.780              2.700              2.025              

   - Opleiding 600                  600                  10                     

Klein speelmateriaal 200                  200                  149                  

Afschrijving tenues 1.470              1.500              1.370              

Afschrijving ballen 1.000              1.000              644                  

Afschrijving scorebord -                    -                    120                  

Algemene bestuurskosten 800                  500                  666                  

Vrijwilligersavond 250                  300                  -                    

Kampioenskosten 100                  100                  -                    

Bankkosten 300                  300                  210                  

Teruggave leden ivm corona 1.250              

TOTAAL KOSTEN 38.900           39.600           34.377           

TOTAAL OPBRENGSTEN 39.000           39.650           36.027           

TOTAAL KOSTEN 38.900           39.600           34.377           

RESULTAAT 100                  50                     1.650              
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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.  

 

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.  

 

Voorstel Contributie verhoging voor seizoen 2020-2021. 

Vanaf 2015-2016 heeft Flevo Musketiers geen algemene contributie verhoging doorgevoerd. De 

laatste jaren zijn de kosten van zaalhuur sterk gestegen, waardoor er een contributieverhoging moet 

plaatsvinden om de begroting sluitend te krijgen. Daarnaast hebben wij de trainersvergoeding 

verhoogd. Deze was al acht jaar niet meer verhoogd. Om de begroting sluitend te krijgen stelt het 

bestuur om de contributie met 12% te verhogen. De contributie zal dan als volgt zijn:  

 
 

Contributie per team vaste seizoen vaste seizoen 

Contributie afdracht 2020/2021 Contributie afdracht 2019/2020

Toernooispelende mini 's  (u10) 205,00€        40,00€          245,00€        180,00€        40,00€          220,00€        

Wedstri jdspelende mini 's  (Ju10) 340,00€        40,00€          380,00€        298,50€        40,00€          338,50€        

Wedstri jdspelende mini 's  (Ju12) 340,00€        40,00€          380,00€        298,50€        40,00€          338,50€        

Wedstri jdspelende jeugd (Ju14) 350,00€        60,00€          410,00€        305,50€        60,00€          365,50€        

Wedstri jdspelende jeugd (Ju16) 350,00€        60,00€          410,00€        305,50€        60,00€          365,50€        

Wedstri jdspelende jeugd (Ju18) 350,00€        60,00€          410,00€        305,50€        60,00€          365,50€        

Wedstri jdspelende jeugd (Ju20) 350,00€        60,00€          410,00€        305,50€        60,00€          365,50€        

Wedstri jdspelende senioren (heren-1) 260,00€        80,00€          340,00€        227,00€        80,00€          307,00€        


