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A
Inhoudelijke verslagen
Kort vanuit het bestuur
Helaas is door het Coronavirus ook het seizoen 2020-2021 een heel ander seizoen geworden dan
waar we op hoopten. Eind augustus zijn we wel gewoon met de trainingen gestart en in september
zijn we ook aan de wedstrijden begonnen maar helaas werden de wedstrijd al half oktober stilgelegd
maar konden er nog wel een aantal onderlinge wedstrijden binnen de vereniging georganiseerd
worden. Half december moesten de trainingen ook stoppen. Gedurende de wintermaanden heeft de
vereniging stil gelegen. Toen er in maart wat versoepelingen kwamen in de maatregelen zijn de
trainingen langzamerhand weer opgestart op de verschillende buitenvelden in Lelystad. Helaas ben
je dan erg afhankelijk van het weer en kon er nog niet volledig getraind worden.
Gelukkig mogen we vanaf 19 mei weer binnen trainen en zijn we gestart met de off-season
trainingen in de nieuwe teamsamenstellingen. We zullen tot en met 8 juli door trainen om zo een
aantal trainingen in te halen.
A1.

Bestuur

Bestuurssamenstelling en verkiezingen
Het Algemeen Bestuur van basketbalvereniging Flevo Musketiers bestond gedurende seizoen
2020-2021 uit de volgende leden:
• Conny van Solt – Voorzitter (stopt eind seizoen 2020-2021)
• Anja Jongejan – Penningmeester (is al gestopt eind seizoen 2019-2020, maar er is nog steeds
geen vervanger en tot die tijd verzorgt Anja de financiën maar neemt niet deel aan
bestuursvergaderingen )
• Willeke Schiphorst – Secretaris (stopt eind seizoen 2020-2021)
• Mandy Versteege - Ledenadministratie
• Joyce van Eijk – Algemeen bestuurslid
• Ruben Kaper – Voorzitter technische commissie
• Hans Gommers- lid wedstrijdcommissie
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Het bestuur heeft afgelopen jaar al op verschillende manieren onder de aandacht gebracht dat we op
zoek zijn naar nieuwe bestuursleden. Helaas heeft dat nog geen nieuwe bestuursleden opgeleverd.
Mochten er tijdens de ALV op 9 juni geen nieuwe bestuursleden zijn dan zullen we de op 23 juni
ingeplande bijzondere ledenvergadering moeten houden om te beslissen over het voort bestaan van
de vereniging.
Overige bestuurszaken
Het bestuur is voor dit seizoen met een loyaliteitskorting gestart. Dit houdt in dat leden of
ouders/verzorgers die een structurele vrijwilligerstaak uitvoeren een 5% korting krijgen op de
contributie van één kind. Hiermee hopen we meer vrijwilligers te krijgen en/of behouden.
Het bestuur heeft dit seizoen, ter vervanging, twee nieuwe scoreborden, nieuwe ballen en een serie
nieuwe tenues aangeschaft.
In februari is namens Flevo Musketiers een intentieverklaring met het Sportplatform Lelystad
ondertekend. Dit is om het netwerk van verenigingen uit te breiden en te benutten en gezamenlijk
als verenigingen in dialoog te gaan met gemeente en Sportbedrijf.
Ledenadministratie
Het seizoen 2020-2021 zijn we in augustus gestart met 71 trainende leden en eind april 2021 hadden
we 105 trainende leden. We zien dat er nu aan het eind van het seizoen , mede door COVID, leden
hun lidmaatschap opzeggen omdat er onzekerheid is of volgend seizoen wel weer een gewoon
seizoen zal zijn. In oktober heeft Mandy Versteege de ledenadministratie overgenomen van Annelies
Agricola.
A2.

Technische Commissie

Afgelopen seizoen was een gebroken jaar. Door de corona crisis was het voor de vereniging heel
moeilijk bij elkaar te komen om te sporten. We zijn dit jaar met goede moed begonnen na de eerste
lockdown te hebben gehad met trainingen en wedstrijden spelen. Dit ging de eerste paar maanden
goed totdat de wedstrijden niet meer met publiek mochten en later zelfs helemaal uitgesloten
waren. Toen de tweede lockdown startte was ook het trainen helemaal uitgesloten en zat er voor
ons niets anders op dan wachten op beter. Nog regelmatig met de gemeente gecheckt of we
bijvoorbeeld andere ‘outdoor’ bezigheden mochten organiseren maar dit was helaas niet het geval.
Toen er eindelijk een wat licht aan de donkere hemel kwam en er buiten getraind kon gaan worden
wilde we eigenlijk direct naar buiten, maar omdat de RIVM regelgeving zo ‘krom’ was opgesteld
mochten we als binnenvereniging dit niet meteen doen omdat dit alleen mogelijk was op velden die
eigendom waren van de vereniging. Omdat wij dit niet hebben mochten wij officieel niet naar buiten.
De gemeente heeft gelukkig snel hierna een regelversoepeling opgesteld zodat wij buiten op een
aantal algemene basketbalvelden mochten gaan trainen.
Hier hebben toen alle teams behalve het heren team gebruik van gemaakt en zijn weer aan het
trainen geslagen.
Vanaf 19 mei mocht er eindelijk weer binnen getraind worden. Wij hebben er voor gekozen om de
eerste trainingsdag binnen op 25 mei te houden omdat we dit gelijk het moment gemaakt hebben
om de offseason te starten.
Tijdens de offseason trainen alle teams weer 2 keer in de week 1,5 uur.
Omdat er zo weinig training geven is vanwege de corona zullen er trainingen gegeven worden tot aan
de zomervakantie en de laatste trainingsdag is dan donderdag 8 juli.
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Afgelopen seizoen was niet mogelijk geweest zonder onze vrijwilligers die trainingen hebben
gegeven en wedstrijden hebben gecoacht.
U10 : Maxim Kaper & Tarja Groeneweg
U12-1 : Rob Groeneweg, Dominique den Dekker, Ruben Kaper
U12-2 : Menno van Eijk, Johan Boekhoven, Ilse Maas
U14-1 : Arjan Korf
U14-2 : Mattijs Vos
U16-1 : Lilian Escalon & Lucas van der Schoor
U16-3 : Ruben Kaper & Olav Bentem
U18-1 : Mike Fruneaux & Lilian Escalon
MSE : Erik van Leeuwen
We zijn hen erg dankbaar voor alle uren die zij in onze leden hebben gestopt.
Rob Groeneweg de coach van de U12-1 is dit jaar een tijd uit de running geweest omdat hij een
zware hartoperatie heeft moeten ondergaan. Gelukkig kunnen wij weer melden dat Rob weer terug
is en weer training geeft aan onze jeugd.

A3. Wedstrijdcommissie
In seizoen 2020/2021 bestond de wedstrijdcommissie uit de volgende vrijwilligers:
• Hans Gommers (wedstrijdplanningen)
• Raymond Zuidwijk (zaken rondom scheidsrechters)
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.
Joris van Solt heeft aan het begin van het seizoen een keer de VIP-cursus verzorgd. In september
hebben Joris van Solt en Marc Laan een BS2 cursus, ter opleiding van scheidsrechters, georganiseerd
met 8 deelnemers. Helaas hebben niet alle deelnemers de cursus (kunnen) afronden omdat er geen
wedstrijden meer gespeeld mochten worden. Gelukkig hebben 5 personen (Maxim Kaper, Milan v.
Schaik, Manlong Chung, Mike Frunaux en Lughandy Lucas Inoa) wel hun scheidsrechters diploma
behaald. Gefeliciteerd!
Het was een zeer kort wedstrijdseizoen. Dit seizoen is Hans de vrijwilligers-module van Sportlink gaan
gebruiken om de planningen van VIPpers en scheidsrechter te maken en communiceren. Nu krijgen
de spelers en ouders meteen een bericht in de Sportlink App met de datum van hun VIP- of
scheidsrechters beurt.

A4.
-

Activiteiten en evenementen
Toernooien; Er konden dit jaar toch geen toernooien, zoals het ere-divisie toernooi,
oliebollentoernooi en scholentoernooi, georganiseerd worden vanwege de COVID maatregelen.
Scholierensport; Op drie zaterdagochtenden in april is, op het verharde buitenterrein bij
Sportcomplex de Rietlanden, het jaarlijkse scholierensport georganiseerd. We hadden 29
deelnemers met ongeveer 80% opkomst op de drie ochtenden. We gaan de deelnemers erop
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-

-

A5.

attenderen dat vanaf 24 mei de off-season trainingen in de Rietlanden zijn gestart en dat ze
welkom zijn om lid te worden en mee te trainen.
Nationale Sportweek; Mark de Vries heeft op zondag 20 september een kennismakings-clinic
gegeven aan een groep jeugd in de leeftijdscategorie 10-16 jaar.
Sponsor acties
In augustus en september heeft Flevo Musketiers bij supermarkt DEEN meegedaan met hun
sponsormunten-actie. Dit heeft een sponsorbedrag van €750,00 euro opgebracht.
Bij de Grote Clubactie zijn er dit jaar meer kaarten via de online-methode verkocht dan vorig jaar.
De actie heeft met mooie bedrag van €721,60 opgebracht. Iedereen die loten verkocht heeft
krijgt van de vereniging een envelopje met het bedrag van €0,50 per verkocht lot. Deze
envelopjes gaan nog tijdens een training uitgedeeld worden.
Communicatie en publiciteit

Communicatie
Het bestuur heeft dit seizoen een viertal nieuwsbrieven aan de leden verstuurd om informatie te
verspreiden. Het zou mooi zijn om dat aantal komend jaar te verhogen om zo leden en ouders meer
op de hoogte te houden.
Verder lijkt het ons een heel goed idee als een jeugdlid het beheer krijgt over de sociale media van de
vereniging om deze te updaten en bij te houden.
Publiciteit
Omroep Flevoland was in de Nationale Sportweek bij ons aanwezig tijdens de clinic die Mark de Vries
heeft gegeven. Dit heeft een leuk filmpje opgeleverd waarin een aantal deelnemers enthousiast
reageerden op de clinic.
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.
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B. Financiële verslagen
B.1. Resultatenrekening 2020-2021
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 2020 t/m 30 juni 2021. Op 30 juni kan de definitieve financiële
resultatenrekening worden opgemaakt en zal tijdens de volgende ALV eind 2021 worden getoond. De
definitieve resultatenrekening wordt gecontroleerd door de Kascontrolecommissie.
Welke financiële zaken komen in deze ALV aan de orde?
Tijdens de ALV zal het volgende aan de orde komen:
• Het verwachte resultaat van het seizoen 2020-2021.
• De begroting voor seizoen 2021-2022.
• Vaststelling van de contributie.
Tijdens de ALV eind 2021 zal het volgende aan de orde komen:
• Het werkelijk behaalde resultaat van boekjaar seizoen 2020-2021.
• De bevindingen van de kascontrolecommissie.
• Het jaarresultaat wordt vastgesteld.
B.1.a. Verwacht resultaat seizoen 2020-2021
Het verwachte resultaat van seizoen 2020-2021 dat hierna getoond wordt is gebaseerd op de stand
per 30 juni 2021. 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 2020-2021. In de laatste kolom staat de begroting voor het nieuwe seizoen 2021-2022.
Het resultaat van boekjaar 2020-2021 zal naar verwachting een winst zijn van ongeveer € 1.383. Bijna
het hele seizoen 2020-2021 hebben in het teken gestaan van de Covid-19 pandemie. Hierdoor kunnen
kosten en inkomsten moeilijk vergeleken worden met de begroting. Gedurende het seizoen is de
contributie volledig geïnd. Nu we bijna aan het einde van het seizoen zijn, hebben we op basis van de
kosten en de inkomsten gekeken wat wij aan onze leden kunnen terugbetalen. Als basketbalvereniging
hebben wij geen winst oogmerk, maar is het wel belangrijk dat de financiële positie goed is. In principe
kan het positieve resultaat van het seizoen dan ook terug worden gegeven aan de leden. De kleine
winst wordt veroorzaakt door de opbrengst van de Grote Club Actie en de Deen sponsoractie. Het
bestuur is van mening dat deze inkomsten ten goede van de leden moeten komen in de vorm van
materialen of speelactiviteiten. Deze inkomsten worden niet terug gegeven aan de leden.
Er zal in juni een bedrag van € 14.045 aan de leden worden uitgekeerd. Dit komt neer op een teruggave
van 37,5% van de contributie. Indien men gedurende het jaar lid is geworden, zal het na rato worden
uitgekeerd. In onderstaande tabel wordt de teruggave per team aangegeven, uitgaande van wedstrijd
spelende leden:
U10
€ 142,00
U16
€ 153,00
U10 (toernooi)
€ 91,00
U18
€ 153,00
U12
€ 142,00
Hsen
€ 127,00
U14
€ 153,00
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Figuur B.1: Verwacht resultaat 2020-2021 en begroting 2021-2022
OPBRENGSTEN

Contributies
Inschrijfgeld nieuwe leden
Grote Club Actie
Subsidie Gemeente Lelystad
Sponsoring
Overige

BEGROTING
2020/2021

VERWACHTING
2020/2021

BEGROTING
2021/2022

37.100
200
300
1.400
pm

37.971
380
566
750
171

35.450
300
500
750
pm

Teruggave leden ivm corona

(14.045)

TOTAAL OPBRENGSTEN

39.000

25.794

37.000

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

24.000
5.700
700
100
900

13.771
5.916
146
140

24.000
5.500
400
100
500

2.780
600
200
1.470
1.000
800
250
100
300

1.750
57
130
416
1.240
120
476
251

1.800
600
200
1.350
1.000
800
250
100
300

TOTAAL KOSTEN

38.900

24.411

36.900

TOTAAL OPBRENGSTEN
TOTAAL KOSTEN
RESULTAAT

39.000
38.900
100

25.794
24.411
1.383

37.000
36.900
100

B.2.

Begroting 2021-2022

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.
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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