Basketballvereniging Westland Stars
P/A Secretariaat: Michiel van Nieuwkerk
Gerberastraat 13
2691LK ‘s-Gravenzande
Website: www.westlandstars.nl
E-mail: info@westlandstars.nl
Onderwerp: ALV seizoen 2015-2016 en FALV seizoen 2014-2015 Westland Stars
Van: Michiel van Nieuwkerk
Aan: Alle leden van Westland Stars
Datum en tijd: 26-05-2016 om 19:00 en 20:00 uur
Plaats: Bij Sportcafe Westland (Westlandhal)
Aanwezig: Alle leden behalve hieronder vermeld;
Afwezig en afgemeld: Emiel Verlee, Oscar van der Valk, Mitchell Rekko, Ken van Mastrigt, Quinn Faase, Lennart
van Antwerpen, Michel Helderman

Jeugd ALV
30 aanwezigen (15 leden, 14 ouders, 1 anders)
1. Opening Voorzitter
Om 19:01 uur heet Peter iedereen welkom en introduceert zich.
Peter vertelt over het feest. De aanwezigen vonden het super leuk!
Peter vertelt in het kort wat over de vereniging, wanneer we zijn opgericht (4 mei 1977). Bijna 40 jaar basketball
in het Westland en we hopen dit volgend jaar te vieren.
We willen meer kinderen gaan laten basketballen
2. Algemeen verhaal (huidige status + visie toekomst)
Afgelopen tijd was turbulent (crisis hielp niet mee). Afname leden en interen op de eigen middelen.
Een jaar op 6 geleden wilde we richting de 200 leden. Helaas is dat niet gelukt, maar we willen wel weer groeien
van nu ongeveer 100 leden naar zo’n 150 leden.
3. Samenvatting ALV
Peter neemt de agenda voor de ALV door.
Martijn legt uit over het nieuwe 5sponsorplan. De businessclub met de pakketten wordt extra toegelicht.
Er worden komend jaar minimaal 2 uitjes georganiseerd. Het draait om het creeren van een netwerk voor de
bedrijven en onszelf.
De afgelopen weken alweer 4 nieuwe leden die lid willen worden..
Peter laat Vrienden van Westland Stars voorbij komen dat meer voor ouders, familie, donateurs.
We zetten in op kwantiteit, die spreid de risico’s als er businessclubleden wegvallen.
Peter is ook bij de bond betrokken geweest en heeft daar geadviseerd aan de reorganisatie.
Het is Peter z’n laatste seizoen als voorzitter geweest. Het bestuur wordt straks 7 man sterk en Michiel van
Nieuwkerk neemt het stokje over. Ook de andere posten passeren de revue.
Als verenigingen die de Westlandhal huren worden we vervelend geconfronteerd met de huurverhoging van de
Westlandhal. Wij zijn hier in gesprek met de gemeente en raadsleden. In het land zijn we niet de enige die dit
meemaken. Dit is frustrerend, omdat het niet als steun voelt vanuit de gemeente.
Vraag (moeder Reno): Hoe reeel is het om naar een andere locatie te kijken?

Antwoord: Balleringhal is overwogen voor wedstrijden, maar daar kunnen we nu geen wedstrijden spelen omdat
het veld niet goed is. Hoek van Holland is als Westland Stars toch wat vreemd. Echt goede alternatieven zijn er
momenteel niet. We hebben nu twee locaties Balleringhal en Westlandhal en dat is fijn. Andere hallen zijn er wel,
maar daar moet je met wedstrijd- en trainingstijden tussen kunnen.
Wij denken dat we het zelf zullen moeten doen.
Actie op 2 gebieden: Scholen benaderen (clinics) en aanwezigheid op events (Koningsdag, Feestweek, …)
De afgelopen maanden zijn we goed bezig en dit geeft vertrouwen voor de toekomst.
5. Ruimte voor vragen
Geen vragen
4. GCA 2016-2017
10 minuten spreektijd Hans Olsthoorn voor de Grote Clubactie (GCA)
Hans Olsthoorn introduceert zichzelf. Sponsort een team. De GCA is een mogelijkheid om veel geld te verdienen.
Loten kosten 3 euro en daarvan gaat 2,40 euro in de kas van de vereniging. Bij 100 leden en 10 loten per lot
(1000) loten, dan levert dit 2400 euro op.
Er komt een mail aan met een soort intekenformulier waarmee je kan voorintekenen. Er komt ook een competitie
aan waarmee een gesigneerde basketball gewonnen kan worden.
We hopen op veel enthousiasme en dat we zo het basketball in het Westland te promoten.
6. Uitreiking U12 beker + medailles
Matthijs reikt de beker (helaas kapot) en medailles uit aan het team.

ALV 2016
20 aanwezigen (18 leden, 1 ouder/lid, 1 ouder)
1. Opening en vaststellen agenda (Peter)
Peter opent de vergadering om 20:10.
Peter noemt het feest en het succes daarvan.
De agenda wordt toegelicht en geeft Hans Olsthoorn het woord voor de GCA (zie Jeugd ALV).
Er zijn geen nieuwe agendapunten. De agenda is vastgesteld.
2. Actiepunten ALV 2015
● Mei trainingen: In november bij (FALV) en Q1 2016 checken wat de buffer is en behoefte checken.
● Onderzoek zaalruimte: Informatie delen op FALV november 2015
● Onderzoek zaalruimte: Resultaten delen op ALV mei 2016
● Samenwerking Green Eagles: De leden worden later geinformeerd. Het gaat om de damesafdeling, dus
die worden eerst geïnformeerd.
● Jeugdcommissie: Opvolging naar Jeugd ALV ouders.
● Boetebeleid: eerste nieuwsbrief seizoen benoemen
● Welke dagen wordt er niet getraind op tijd vermelden.
3. Ingekomen stukken (Michiel)
● 10 minuten spreektijd Hans Olsthoorn voor de Grote Clubactie (GCA)
4. Goedkeuring notulen ALV 2015
Het verslag is goedgekeurd
5. Jaarverslagen
De jaarverslagen zijn goedgekeurd.
Martijn en aspirant bestuurslid Milan Olsthoorn licht bij het verslag de sponsoring toe. Begin dit jaar alleen

opgepakt, maar was niet aantrekkelijk voor bedrijven. Na de brainstormmiddag (medio maart) en ondernemers
hebben we gemerkt dat we dit anders aan moeten pakken en daar is de businessclub uit voortgevloeid. Hier zijn
diverse pakketten en er wordt nu 3 weken gezicht en we hebben al 4 bedrijven extra die in de businessclub
komen. VTM Telecom van Hans Olsthoorn is daar vandaag nog bij gekomen!
Hier is de afgelopen
Vraag (Jonathan Ramhiet): Wat bieden we een sponsor?
Antwoord: Het netwerk, een uitje. Als je 20 leden heb, dan kun je contact leggen.
Opmerking (Jonathan Ramhiet): Nodig ze ook uit bij toekomstige feestjes.
Toelichting Peter: De prijs is omhoog, want 150 euro was te weinig. We zitten nu op 12/13 bedrijven en dat
loopt goed. Als je dat elk jaar met 5 kan aanvullen, dan is dat voor de begroting een zeer stabiele situatie. De
leden kunnen hierbij helpen door naast ideeen aan te brengen, dit projectmatig aan te pakken. Ook ‘Vrienden van
Westland Stars’ is een optie voor donateuren. Veel kleine sponsoren is stabieler, 1 grote, als er dan iemand
wegvalt is het makkelijker op te vangen. Nu gaat het goed. De uitdaging is volhouden.
6. FALV gedeelte
Peter introduceert het onderwerp. We hebben de het seizoen 2014-2015 in november getracht af te ronden, maar
helaas waren er geen leden. Peter roept de leden op ook hier aanwezig te zijn, want dit is 1 van de 2 belangrijke
contactmomenten in het jaar waar iedereen bekend is.
Voor komend seizoen moeten we nog 7500 euro dichtlopen. Leden kunnen hieraan bijdragen door aanwezig te
zijn.
Als bestuur hebben we het jaarverslag van 2013-2014 van de vorige penningmeester goedgekeurd om het jaar af
te sluiten. Vanavond doorlopen we de stappen formeel met de leden.
● Goedkeuring notulen 2013
Goedgekeurd
●

Ingekomen stukken
Geen

●

Evaluatie van de werkzaamheden van de penningmeester op basis van diens jaarverslag 2013-2014 en
2014-2015
Financieel gezien was 2014-2015 dramatisch seizoen. Tekort van 10000 euro. Zaalhuur is het grootste
probleem. Dit was het eerste seizoen dat Piet het overnam van Michel. Piet kwam bij een vereniging
waarbij aan het einde van het geld nog een stukje seizoen over was. We willen dit snel vergeten. Dit was
ook het seizoen waarbij we voor het eerst met de zaalhuurverhoging te maken hadden.
Contributie is niet meer dekkend. Ook krijgen we nog onnodige boetes, waaronder niet komen opdagen,
ongerechtigde coach.

●

Verslag kascontrolecommissie
De commissie heeft gecontroleerd. en wordt gevormd door Leon van der Kley en
Youri Olsthoorn;

●

Zo mogelijk verlenen van décharge aan de penningmeester
De leden zijn unaniem akkoord met de jaarverslagen en de penningmeester krijgt decharge voor de
seizoenen 2015-2016.

●

Begroting komend seizoen
Vraag Mark Vrolijk: Hoe staat seizoen 2015-2016 ervoor?
Het seizoen loopt nog.
Het lijkt erop dat we het redelijk gedaan hebben. We hopen op een mogelijk zwarte cijfers.
We hebben bij de NBB en Optisport wel uitstel van betaling gekregen.
We krijgen van het oude Rayon West nog geld terug op basis van een verrekensleutel. Voor ons
betekent teruggave van zo’n 900 euro. Daarnaast komt er waarschijnlijk een verlaging van de contributie.
Vraag Karsten de Gier: Kunnen we de NBB aanschrijven om ons te ondersteunen omtrent de
zaalhuurverhogingen.

Antwoord Peter: Er is contact geweest met Frank Berteling (Directeur NBB) en de NBB is in gesprek met
de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Echter is de bron van deze verhogingen europees beleid en dat
is lastige punten.
Opmerking Karsten: Sinds Optisport is er ook wat veranderd.
Antwoord Peter: De exploitatie door Optisport is duurder dan de oude situatie. Dit is triest, want als
verenging(en) betalen we de rekening.
Vraag Martijn van Reenen: Is het inclusief het feest?
Antwoord (Piet): Ja
Vraag Hans Olsthoorn: Het lijkt nu een nullijn. Hoe komt dit?
Antwoord (Piet): We zijn vooral teruggegaan in zaalhuur, daar is de meeste bezuinigd.
We hadden een reserve de afgelopen jaren. Deze is nu op en we moeten weer omhoog kijken. Hier
moeten we een sluitende begroting vinden door meer leden, sponsoring, bezuinigingen (waar nog nodig).
Een klein bestuur (2014-2015) had de handen vol aan het draaiend houden van de vereniging, met een
groter bestuur (zoals het komend seizoen hopelijk is) kan hier meer aandacht aan gegeven worden. Dat
zien we nu al.
●

Opmerking Karsten de Gier u10 - u12. We willen spelende leden voor u10 en u12. Hoe rijl dit met de
spelende leden visie? Mathijs: Principe blijft. Er komt tevens een Damesteam, a Mathijs
Ze trainen op maandag dus als het meezit hebben we een damesteam in seizoen 2016-2017.
Stars Academy
KRL, wat veranderd dit voor de TC. TC- Mathijs zoals het nu loopt blijft bestaan. De rest ernaast gaan we
uitbreiden. Retourneren van cursussen enz, scheidsrechter/ tafel, E-scheids enz.

●

Het bedrag van de boetes loopt nogal op. Meer imzicht is hierbij nodig om het bedrag nara beneden te
krijgen.

●

KRL vraagt naar een idee van Jan Vrencken voor interview van een H1 lid na bijvoorbeeld elke wedstrijd.
Milan verteld dat dit wordt ondergebracht in de busines club.

●

KRL deelt een idee. Teams bij elkaar laten kijken. Hoe ga je dit inkleden. Breanstars, pupil van de week.
Is een goed idee concluderen we.

●

Teamindeling wordt gedeeld:
9 teams zonder een damesteam dus met 10 teams. Uitschrijvingen van Westlandstars doorgeven aan
TC. Hoe zit het met Frank de Graaf en Mees Verkerk.

●

Rondvraag
Vraag Pascal Faase: Faase geeft aan dat er een hoop is besproken maar dat het wel geconcretiseerd
moet worden qua plannen. Martijn van Reenen vult aan dat er weer een tafelcursus en
scheidsrechtercursus moet komen voor het komende jaar.
Vraag Pascal Faase: Hij oppert het idee voor een schooltoerooi dat jaarlijks terugkeerd. Mathijs reageert
daarop dat dit onderdeel uitmaakt van het visiedocument voor 2017-2018.
Martijn van Reenen: Starscamp? Ook Starscamp zal weer georganiseerd worden dit jaar.

7. Afronding seizoen
Matthijs vraagt de trainers/coaches om de mappen + spelerspassen inleveren. Bij Matthijs inleveren voor
inventarisatie.
Matthijs bedankt de trainers/vrijwilligers. Dit is enorm belangrijk!
Het feest heeft dik 2000 euro opgeleverd.

Ook dank voor de afdelingscheidrechters (Jeroen van der Wijden, Lisanne van de Boogerd).
U12 is gehuldigd als kampioen op de Jeugd ALV.
8. Terugblik voorzitterschap Peter (Peter)
In 2010 heeft Michiel Peter gevraag dom Voorzitter te worden. Na een gesprek toegezegd voor 3 jaar. Hierna zijn
er nog 3 jaar bijgekomen. Totaal 6 jaar met veel plezier gedaan. Peter is trots. We staan er goed op bij de bond
en bij andere verenigingen omtrent sportief gedrag.
De Balleringhal heeft in het begin van zijn periode de nodige tijd gekost en is een goede stap geweest om zo
slechts 2 trainingslocaties te hebben.
Reorganisatie NBB heeft Peter ook geadviseerd. Er waren diverse problemen: 1. Geld naar de topsport; 2. NBB
weinig geld, maar de rayons hadden dat wel (NOC NSF vond dit geen goed constructie); 3. Geen begroting met
zwarte cijfers.
Oplossingen: 1. De topsport heeft talent nodig uit de breedte sport, dus daar meer focus; 2. Er werkte mensen bij
de rayons en hierop is organisatorisch een wijziging op gekomen door het 1 bond te maken. Dit heeft gezorgd
voor een sluitende begroting. Er is echt een principiële keuze gemaakt voor de breedte sport. Het gaat niet om de
bond, maar om beoefenaars van de sport. Dit is een goed beeld voor de toekomst.
Peter gelooft in de veerkracht van de vereniging. We hebben afname van leden gehad en een crisis. We hebben
een tijdje 4 bestuursleden gehad. Beide punten gaan met straks 7 bestuursleden nu weer vooruit.
Motivatie om te stoppen. Na zes jaar is het goed dat er nieuwe mensen instappen en dat er hiermee ruimte komt
voor nieuwe ideeen.
Deze vereniging heeft toekomst en ook het nieuwe bestuur heeft jullie support nodig. Peter roept hier ook tot op.
We zijn Samen Stars en dat geldt voor de leden en het bestuur.
We zijn komend jaar 40 jaar, dus dat thema staat voor volgend jaar al vast.
Hij heeft het met veel plezier gedaan.
9. Jubilarissen
● Lennard van Antwerpen, 20 jaar
● Marnix Kouwenhoven, 20 jaar
● Dave Willems, 15 jaar
● Oscar van der Valk, 15 jaar
● Sander Reenen, 15 jaar
● Tim Brink, 15 jaar
● Jeroen van der Wijden, 15 jaar
10. Bestuursbenoemingen (Peter)
Aftredend:
● Peter van den Beukel (Voorzitter)
● Michiel van Nieuwkerk (Secretaris)
Herkiesbaar:
● Piet Faber (Penningmeester)
● Matthijs van den Beukel (Wedstrijdsecretaris)
● Martijn Vrencken (Algemene zaken)
Verkiesbaar:
● Michiel van Nieuwkerk (Voorzitter)
● Marnix Kouwenhoven (Secretaris)
● Milan Olsthoorn (Algemene zaken)
● Jesper van Winden (Algemene zaken)
De vergadering verkiest de voorgestelde bestuurssamenstelling.

11. Toekomst Westland Stars
12. Benoeming kascontrole commissie
13. Teamindelingen
14. Rondvraag
15. Afsluiting
Bijlagen:
● Notulen ALV 2015
● Jaarverslagen seizoen 2015-2016
● Notulen FALV 2014

