Notulen Algemene Ledenvergadering BCE’78

Datum
Plaats en tijd
Aanwezig

Afmeldingen
Notulist

1.

: Zaterdag 17 januari 2015
: Vergaderzaal in Sporthal ‘de Peppel’, 16:00 uur
: Arthur Rensenbrink, Gaston Koolhoven, Ineke Meijers, Marjan Visseren, Henk
Olijslager, Bertine Niesten, Leon van den Beemt, Walter Vooys, Kevin Janssen,
Nolda Borst, Tibor Bedö, Anton van Beek, Annette Pronk-Rijnbende, Sybren
Rensenbrink, Michel van den Hoven, Michael Foru, Tyron Herben, Nicola Filipovic,
Mattias van Os.
: Geen
: Bertine Niesten

Opening
De voorzitter (Arthur Rensenbrink) opent de vergadering om 16:00 uur en heet de aanwezige
leden welkom.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

2.

Notulen vorige ALV
De notulen van 31 maart 2014 worden vastgesteld zonder wijzigingen.

3.

Financieel verslag seizoen 2013-2014
De penningmeester (Gaston Koolhoven) licht aan de leden de jaarrekening over het seizoen
2013-2014 toe. De grootste kostenpost voor BCE’78 is i.h.a. de zalenhuur, de grootste
inkomstenbron de contributies. De inkomsten uit contributie waren hoger dan begroot doordat
het extra trainen en de contributie verhoging niet waren meegenomen in de begroting.
Daarentegen vielen de kosten hoger uit vanwege de zaalhuurverhoging door de gemeente
Ede en een verhoging van de bijdragen (teamgelden) aan NBB Rayon Oost. Er is een kleine
positief resultaat behaald van € 683,26. Het eigen vermogen bedraagt per 1 september 2014
€ 6.987,40. De penningmeester legt uit waarom het belangrijk is om een financiële reserve te
hebben en concludeert dat de vereniging financieel gezond is. De penningmeester heeft een
schriftelijke verklaring van de kascommissie (Christiaan Kok en Janco Hoekstra) dat het
financieel verslag is goedgekeurd en dat het bestuur decharge wordt verleend.
Naar aanleiding van vragen van de leden legt de penningmeester uit dat de bijdrage die elke
basketbalclub aan de NBB betaalt afhankelijk is van het niveau waarop de diverse teams
spelen en het aantal leden van een club. Spelen in een hogere klasse brengt extra kosten met
zich mee in de vorm van een hogere bijdrage aan de NBB en hogere andere eisen aan de
club zoals de zaalindeling, het niveau van de scheidsrechters (opleiding), de materialen
(klokken) etc. Extra sponsoring kan deze kosten gedeeltelijk opvangen maar ervaringen uit het
verleden hebben de vereniging geleerd te passen voor een al te grote afhankelijkheid van een
grote sponsor.
Kevin Janssen spreekt zijn reservering uit over een contributieverhoging, vooral voor
trainers/coaches die al veel tijd in de vereniging stoppen en soms extra kosten hebben zoals
vervoer. De voorzitter geeft aan dat de inzet van de trainers/coaches zeer gewaardeerd wordt
door het bestuur. De spanning tussen aan de ene kant de club te laten groeien in ledenaantal
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én kwaliteit en aan de andere kant het daarbij behorende financiële plaatje en waardering voor
de inzet van vrijwilligers is iets wat zeker de aandacht heeft van het bestuur.
Marjan Visseren (bestuurslid) brengt in dat de het bestuur op zoek is naar alternatieve
inkomsten. In 2014 heeft BCE’78 meegedaan aan de Boni jeugdsponsoractie, en in 2015
willen we meedoen aan de ‘Grote Clubactie’. Zij geeft aan dat het belangrijk is dat de leden
daarbij betrokken zijn en bedankt iedereen voor de inzet tijdens de Boni-actie. De voorzitter
geeft aan dat het bestuur ook kijkt naar alternatieve zalen om de kosten voor zaalhuur naar
beneden te brengen.
4.

Begroting seizoen 2014-2015
De begroting voor het seizoen 2014-2015 is niet behandeld tijdens de ALV. Er zijn geen
voorstellen en ook geen vragen.

5.

Bestuurszaken
a) Verslag van het nieuwe bestuur
De voorzitter legt uit dat het nieuwe bestuur na installatie door de ALV van 31 maart 2014
zo goed mogelijk heeft geprobeerd de taken over te nemen, daarbij gesteund door de
zittende penningmeester en oud bestuursleden, met name Ron van den Beemt. Vooral op
het gebied van wedstrijdzaken viel er een hoop te leren. Het laatste trainers/coaches
overleg verliep erg positief en het bestuur is blij dat de trainers/coaches een aantal
technische zaken meer naar zich toetrekken, zoals de samenstelling van de teams voor
het volgend seizoen en aandacht voor een consistente opbouw van de trainingen vanaf
de basis (U12) tot aan het herenteam.
b) Veranderingen van de NBB en gevolgen voor BCE’78
De voorzitter legt uit dat zowel de U20 als het herenteam hoogstwaarschijnlijk de
competitie zullen winnen dit seizoen. De vraag is of BCE’78 dan 1ste klasse gaat spelen
met één of twee teams of niet. De grootste uitdaging voor onze kleine club is dat er Escheidsrechters beschikbaar moeten zijn binnen BCE’78 die externe, door de NBB
aangewezen wedstrijden binnen de 1ste klasse kunnen fluiten. Dit geldt zowel voor de U20
(U22) als het herenteam. Dat zijn wedstrijden waarbij de scheidsrechter behalve met de
juiste licentie goed kunnen fluiten, ook behoorlijk sterk in zijn schoenen moet staan om
met de clubs en het publiek om te gaan. Het bestuur denkt daarbij aan oudere en meer
ervaren scheidsrechters binnen de club of oud-leden. Momenteel zijn er niet genoeg
scheidsrechters van dat niveau binnen BCE’78 beschikbaar. We kunnen dispensatie
krijgen voor één seizoen maar zullen gedurende dat seizoen wel twee of meer
scheidsrechters moeten opleiden. Het vergt een behoorlijke (financiële) ‘commitment’ van
zowel BCE’78 als scheidsrechters. Dit moet geregeld zijn voor we het 1ste klasse avontuur
aan kunnen gaan.
c) Activiteiten tweede helft seizoen 2014-2015
De voorzitter noemt een aantal activiteiten die gepland zijn naast het jaarlijkse mixtoernooi:
 Op 26 februari 2015 (krokusvakantie) wordt er in sportzaal ’t Riet een
basketbalmiddag georganiseerd i.s.m. de Sportservice Ede. Sportservice Ede
stuurt uitnodigingen naar alle basisscholen. Doelgroep is de leeftijdsklasse 10-14
jaar en met name meisjes;
 In april 2015 doet BCE’78 mee aan de Sportolympiade voor de basisscholen van
de gemeente Ede.
Bertine Niesten (secretaris) noemt het jaarlijkse basketbaltoernooi tussen de brugklassen
en tweede klassen van de middelbare scholen in Ede, Bennekom en Wageningen. Er
liggen waarschijnlijk mogelijkheden om het bestaan van BCE’78 onder de aandacht te
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brengen bij de leeftijdsgroep 12-14 jaar. Bertine zal dit opvolgen en contact opnemen met
Kevin.
6.

Rondvraag
Kevin geeft aan dat de trainers/coaches gewerkt hebben aan mogelijke teamindelingen van de
U18 en ouder voor het volgend seizoen. De teamindeling van deze en andere teams zullen in
kleinere groep en met het wedstrijdsecretariaat worden besproken.
Michel van den Hoven spreekt zijn waardering uit voor de inzet van het nieuwe bestuur.

7.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 16:45 uur, bedankt de leden voor hun aanwezigheid
en nodigt ze uit voor de aansluitende Nieuwjaarsborrel.

___________________________________________________________________________
Paraaf secretaris
Paraaf voorzitter
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