Flevo Musketiers
Algemene Leden Vergadering (ALV)
Agenda ALV woensdag 9 juni 2021
Locatie: online of Rietlanden
Tijdstip: 19:30-21:00 uur

1. Opening, mededelingen
De vergadering wordt ook online opgestart. Johan Boekhoven neemt online deel. Later sluit
Nathalie ook aan. Buiten het bestuur om zijn er 5 leden aanwezig bij deze ALV, zie
deelnemerslijst.
Deelnemers:
Willeke Schiphorst
Maxim Kaper
Joyce van Eijk
Anja Jongejan
Raymond Zuidwijk
Hans Gommers
Jeroen Kremers
Lisa Groeneweg
Rob Groeneweg
Mandy Versteege
Ruben Kaper
Conny van Solt
De voorzitter opent de vergadering.
2. Verslag ALV 4 september 2020
De voorzitter loopt kort de notulen door. Geen van de aanwezigen heeft opmerkingen en de
vergadering gaat akkoord met notulen.
3. Inhoudelijk jaarverslag seizoen 2020-2021
De voorzitter neemt het jaarverslag door met de aanwezigen. De penningmeester bespreekt het
financiële deel van het verslag. Er zijn geen vragen over het jaarverslag.
Ruben meldt dat we voor volgend jaar nog 2 trainers nodig hebben. De voorzitter doet de oproep
aan de vergadering dat mocht je een trainer kennen dan horen we dat graag.
4. Bestuurszaken
a. Verkiezing nieuw dagelijks bestuur:
Voorzitter; aftredend, niet herkiesbaar
Secretaris; aftredend, niet herkiesbaar
Penningmeester; aftredend.
Kandidaten tot nu toe:
Geen
Ook vanavond zijn er helaas geen mensen die een functie willen vervullen. In de vergadering
wordt besproken dat dit heel jammer is.

Dit betekent dat 23 juni een Bijzondere Ledenvergadering 20.00 uur zal plaatsvinden. Hierin
wordt het bestuur gekozen of ontbinding van de vereniging besproken. Hiervoor zal een korte
bondige mail voor uitgaan om de noodzaak te benadrukken. Zonodig zal een volgende
vergadering op 30 juni ingepland moeten worden.
Voorstel 1:
Instemming nieuwe bestuursleden; niet mogelijk.
b. Uitbreiding Technische Commissie; n.v.t.
5. Financiën
a. Afsluiting seizoen 2019-2020; de penningmeester licht de financiën toe. De teruggave van
een deel van de contributie is in maart 2021 uitbetaald aan de leden. De kascommissie zal
voor 30 juni de financiën bekijken en zo mogelijk goedkeuren.
b. Voorlopige resultaten seizoen 2020-2021; penningmeester licht de resultaten toe en geeft
aan dat ongeveer 1/3 van de contributie zal worden teruggegeven aan de leden (hoogte is
afhankelijk van een aantal factoren, zie jaarverslag).
c. Begroting voor seizoen 2021-2022; huurverhoging van de zaalhuur en mogelijke
gemeentelijke heffingen wordt bevraagd door Rob. Wat staat hier tegenover? Het antwoord
hierop is dat het Sportbedrijf kan blijven bestaan, o.a. vanwege verlies door sluiting
zwembad en minder subsidie vanuit de gemeente. Het aanbod van zalen in combinatie met
de eisen van een training of bijvoorbeeld een scheidsrechtercursus door het Sportbedrijf
wordt minder voor volgend seizoen, waardoor 8 trainingsmomenten niet ingevuld zouden
kunnen worden. Daarom doet het Sportbedrijf de oproep aan de verenigingen is om
efficiënt om te gaan met zaalhuur. Mogelijk kunnen we gebruik maken van sportzalen van
scholen.
6. Vaststelling contributie 2021-2022
Voorstel 2: contributie gelijk houden; de vergadering gaat akkoord met dit voorstel.
7. Invulling seizoen 2021-2022
Ruben licht volgend seizoen toe en de mogelijkheden voor bijv. U10 inzake peanuttoernooien
en minitoernooien.
8. Wat verder ter tafel komt
Er komen geen verdere onderwerpen ter tafel.
9. Rondvraag
Jeroen Kremers vraagt meer informatie over de invulling van bestuursfuncties. Hierop
benadrukt het bestuur dat hiervoor geen ervaring in basketbal nodig is.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.

