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Jaarverslagen Westland Stars 2016-2017
Jaarverslag Voorzitter
Beste medebestuurders, leden, ouders, vrienden en sponsoren/adverteerders,
Na een spannend seizoen 2015-2016 hebben we als vereniging dit seizoen een aantal mooie dingen
meegemaakt en dat konden we ook wel gebruiken. In dit jaarverslag wil ik een aantal zaken de revue laten
passeren.
Sportief waren er de kampioenschappen van U14, U16 en U22. Ook andere teams draaide goed mee in de
competities. Het blijft mooi om de hal binnen te lopen stuiterende basketballen en piepende schoenen te
horen. Extra leuk dit jaar is om te zien dat we met Little Stars ook zo’n 15 kleine basketballers erbij hebben.
Op papier zijn ze geen lid en toch horen ze wel bij onze vereniging. Gedurende het hele seizoen zijn er
zaterdagen geweest waarop 3 tot 7 jarigen (en enkele kinderen van 8+) op een speelse manier kennis
hebben gemaakt met basketball en niet te vergeten met onze vereniging. Daarmee hebben ook ouders
kennis gemaakt en dat is wellicht nog wel het belangrijkste.
Zoals in het jaarverslag van vorig seizoen te lezen is, hebben we financieel moeilijke jaren achter de rug. Om
het tij te keren is er in aanloop naar dit seizoen en zeker ook tijdens dit seizoen hard gewerkt door met name
de sponsorcommissie en de feestcommissie. Hoewel de cijfers pas bij de FALV in november worden
gepresenteerd kunnen we spreken over een seizoen waarin we zwarte cijfers schrijven. Zoals jullie weten
hebben we afgelopen jaar geen contributieverhoging doorgevoerd, maar zou er op de begroting wel een
tekort zijn. Door het werven van sponsoren met het vorig jaar ontwikkelde sponsorplan en de events die we
organiseren is het gelukt om het gat te dichten en zelfs iets over te houden. Daarnaast hebben we gekort op
trainingstijden en zijn we scherper geworden op boetes van de NBB.
Ook hebben we dit seizoen een aantal leden erbij gekregen wat een positieven ontwikkeling is. We zien wel
dat we nog meer aanwezig moeten zijn op scholen en andere events waarbij we leden kunnen werven.
Hiervoor hebben we wel leden nodig die zich daarvoor inzetten en dat blijkt nog best lastig. Als bestuur staan
we open voor suggesties.
Na 5 jaar waren we genoodzaakt om een nieuw tenue te kiezen. Het is het donkerblauwe tenue van Peak
geworden en wordt geleverd door Rowin Sports. Het tenue is door diverse spelers getest en werd als
comfortabel beschouwd. Het Peak-tenue is wat donkerder dan het huidige tenue, maar het alternatieve
lichtere tenue dat beschikbaar was voldeed niet aan onze eisen. De verkrijgbare maten zijn voor het
herenmodel 3XS - 5XL en het vrouwenmodel van 2XS tot 3XL. Vanaf seizoen 2017-2018 gaan we officieel
over, maar het tenue is dit seizoen al te bestellen geweest en dat hebben aardig wat mensen gedaan
Nadat we vorig seizoen geen damesteam hadden, is het dit jaar wel weer gelukt. Dit was een wens van het
bestuur en we vinden dit een mooie en gewenste ontwikkeling.

Als bestuur hebben we maandelijks vergaderd en daarnaast regelmatig contacten onderhouden met de
gemeente Westland, Optisport, Westlandia, de NBB, andere verenigingen die gebruik maken van de
Westlandhal en andere basketballverenigingen in de regio. Ook hebben we gebruik gemaakt van de website
en social media om jullie zo snel en efficiënte mogelijk te informeren.
Dit was mijn eerste jaar als voorzitter van Westland Stars en ik kan zeggen dat het me goed bevalt. Als het
van jullie mag, ga ik met plezier komend jaar door.
Met sportieve groet,
Michiel van Nieuwkerk
Voorzitter Westland Stars

Jaarverslag Secretaris
Mede/collega verenigingsleden. Als je dit leest ben je erg betrokken bij de club super. Het kan natuurlijk ook
zijn dat je gewoon weinig te doen hebt. Marnix Kouwenhoven had voor het eerste jaar de eer om het
secretaris te mogen zijn. Daarnaast doe ik de ledenadministratie binnen onze vereniging.
Het begin hebben we vooral onze weg proberen te vinden en proberen een goede agenda op te stellen voor
de bestuursvergaderingen. Daarnaast hebben al onze trainers en coaches hun VOG (verklaring van goed
gedrag) in moeten vullen. Deze VOG zorgt ervoor dat we tegen ouders van leden kunnen zeggen dat we het
bewijs hebben dat de trainers en coaches van “onbesproken” gedrag zijn. Er zijn tevens de nodige toernooien
binnengekomen die georganiseerd worden. Heb je interesse kijk dan op je e-mail.
Daarnaast waren er natuurlijk weer de nodige dispensaties tijdens het begin en met de jaarwisseling wat voor
het nodige papierwerk zorgt. Daarnaast hebben we contact met de bond NBB Rayon West die niet altijd even
flexibel is met boetes en dispensaties. Dit proces moet in goede banen moet worden geleid. Het gaan en
komen van nieuwe leden is niks nieuws. Dit jaar zijn we gegroeid van 105 naar 115 leden wat een mooi
resultaat is. Als bestuur willen we verder groeien. Zo is er een clinic op basisschool georganiseerd. Zo zien
we dan ook dat de aanwas van onder het beste resultaat opleverd. Daarbij hebben Pascal Faase en Matthijs
van den Beukel zich ingezet voor Little Stars in de U8 leeftijdscategorie. Dit zal ook in de komende jaren voor
nieuwe leden zorgen. Het doel voor komend jaar is nog zichtbaarder te zijn op basisscholen.
Alle leden en teams zijn bij de bond vermeld via programma in een MS DOS omgeving uit 1986. Dit dient
jaarlijks bijgehouden te worden. Nu staan we aan de vooravond van een verandering in ICT bij de bond. We
gaan af van onze MS DOS programma's en ja er komt zelfs iets integraals. In de komende tijd zal hier meer
duidelijkheid over komen. Als vereniging dienen we hiervoor alleen een pakket aan te schaffen en zijn we de
mogelijkheden aan het onderzoeken om meer digitaal te doen. Het gaat sportlink heten waar we integraal de
leden, de teams, de wedstrijden enzovoorts in kunnen regelen. In het nieuwe sportjaar dient dit klaar te zijn.
Samen zullen we dit in goede banen gaan leiden. Wat zeker is dat het gebruiksvriendelijker zal gaan werken.
Wellicht kunnen we er bijvoorbeeld ook de wedstrijdsheets mee invullen wat namelijk voor minder boetes van
de bond zal zorgen.
Super om te zien bij het openingsfeest en het sluitingsfeest plus alle PR werkzaamheden dat we met zijn
allen bezigzijn om de vereniging draaiende te houden. Hetzelfde geldt voor het Stars-weekend voor boven de
18 jaar dat geregeld is in Eindhoven. De volgende stap voor volgend jaar is de vereniging een stap vooruit te
brengen.
Marnix Kouwenhoven
Secretaris en ledenadministratie

Jaarverslag Wedstrijdsecretaris
Hey, hallo. Leuk dat je dit leest. Dit is het verslag van de wedstrijdsecretaris. Vraagje, weet jij wie er dit jaar
de wedstrijdsecretaris van de Westland Stars was? Niet stiekem opzoeken op de website…
Het wedstrijdsecretariaat werd dit jaar gedaan door Matthijs van den Beukel (bestuurszaken) en Marjan
Faase (wedstrijdplanning). Jup, in duo. Wie dat goed had, verdient een gratis keertje tafelen bij een team
naar keuze. Overigens deden ook Stefan van den Beukel (wedstrijdsheets) en Milan Olsthoorn (taken
indelen) werkzaamheden die onder het wedstrijdsecretariaat vallen, net als Martijn van Reenen en Karsten de
Gier, die de Technische Commissie vormden.
Weet je dat ook weer.
We speelden dit jaar met negen teams en dat zijn er volgens seizoen net zoveel. Waar we heel blij mee
waren, was het kersverse Dames 1-team. Hoewel er soms wat externen ingevlogen moesten worden, konden
de Dames 1 een heel seizoen meedraaien in de bovensten regionen van de 2e Afdeling. Een hele knappe
prestatie. Met een nieuwe sponsor en ook -zo gaan geruchten- wat nieuwe speelsters is Westland Stars
Dames 1 helemaal klaar voor een mooie toekomst.
Er speelden ook vier Heren Senioren Teams. Het vlaggenschip van de vereniging, de Heren 1, kenden een
bij tijd en wijlen moeizaam seizoen. Ze eindigden onderin de verliezerspoule van de 1e Afdeling en zullen
volgend jaar aantreden in de 2e Afdeling. Desondanks zijn er een aantal fantastische wedstrijden gespeeld,
heeft debuterend Heren 1-coach Vincent Valstar lijn gekregen in de aanval en de verdediging en hebben
diverse talenten laten zien dat de toekomst van het basketball in het Westland in orde is.
Heren 2, Heren 3 en Heren 4 kenden wat mindere wedstrijden in vergelijking met voorgaande jaren, maar ze
kwamen dan ook uit in relatief sterke poules. Heren 4 had soms wat moeite met het bij elkaar vinden van
voldoende spelers om de uitwedstrijden te spelen, maar als het goed is, is dat probleem volgend jaar
opgelost.
Bij de jeugd kennen we maar liefst drie kampioenen: de U14, de U16 en de U22. Wat een fantastische
prestatie! Als vereniging zijn we enorm trots op de kanjers van deze teams.
Bij de U12 was er weer een hoop plezier, maar helaas speelde het team na de kerst in een te zware Afdeling.
Wat veel hoop geeft zijn de Little Stars. Diverse zaterdagen renden er kinderen tussen de drie en de zeven
jaar door de Westlandhal, meestal gehuld in kleine NBA-tenuetjes. Daar lopen de U12-talenten van de
komende seizoenen zeker tussen!
Kortom, het was op het gebied van wedstrijdzaken een prima seizoen. Er zijn een hoop verbeterpunten -ook
achter de schermen- maar daar wordt hard aan gewerkt. Wat veel zal schelen is dat de NBB vanaf komend
seizoen een nieuw systeem invoert waarin wedstrijdzaken geregeld kunnen worden: Sportlink. Dit maakt het
plannen van wedstrijden een stuk makkelijker.
Wel moeten we helaas afscheid nemen van Marjan Faase. Na vele seizoenen hersenkraken over waar
wedstrijden nog gepland kunnen worden gaat Marjan zich richten op andere zaken. Ook Matthijs van den
Beukel zal een iets andere rol gaan spelen. Geen paniek, jouw wedstrijden zullen nog steeds ingepland gaan
worden. Met een beetje geluk wordt Naomi van der Meer van de Dames 1 door de leden tijdens de ALV
verkozen tot nieuwe Wedstrijdsecretaris.
Eind goed, al goed en iedereen kan gewoon zijn wedstrijdjes blijven spelen!

Jaarverslag Algemene Zaken/Sponsoring (Milan)
Beste medebestuurders, leden, ouders, vrienden en sponsoren/adverteerders,
Bij deze neem ik jullie mee in mijn 1e bestuursjaar voor de Westland Stars.
Na de brainstormmiddag onder leiding van Jan Vrencken in het vorige seizoen, kreeg ik het gevoel dat ik de
sponsoring op me moest nemen. Samen met meerder ondernemers, bestuursleden & ouders hebben we een
sponsorplan ontwikkelt waar we eind vorig seizoen mee zijn begonnen en dit seizoen mee zijn verder
gegaan.
Het sponsorplan houdt in dat we een Business Club hebben opgericht, waarbij sponsoren kunnen kiezen
tussen verschillende opties. In ruil hiervoor bieden we sponsoren events, we houden ze maandelijks op de
hoogte van ontwikkelingen binnen de vereniging door middel van een nieuwsbrief, sponsors worden uitgelicht
en meer. Ik kijk voor dit jaar terug op een mooi eerste jaar, wat ik doe met een aantal highlights en
ontwikkelpunten:
+

+

+

●
●

Hoofdsponsor Heren 1: voor Heren 1 is een hoofdsponsor gevonden. De sponsor heeft heren 1 in
een volledig nieuw uittenue & warmlooptenue gestoken, en levert daarnaast drie jaar lang een
aanzienlijke financiële bijdrage. Goed voor de uitstraling van het team, maar dus ook zeker voor de
vereniging in zijn algemeen.
Groei aantal Business Club leden: op dit moment zitten we op 17 Business Club leden. Een groei van
4 leden ten opzichte van eind vorig jaar. Hierdoor hebben we een groter bereik & een stabielere
basis.
Hoofdsponsor Dames 1: as we speak zijn we ook gestart met een nieuwe hoofdsponsor voor Dames
1, welke door de de dames is aangelverd, waarvoor complimenten. Deze sponsor zal naast een
financiële bijdrage de Dames in een gloednieuw thuistenue voorzien.
Events BC: dit seizoen zijn er een aantal events geweest. Het blijkt nog lastig om veel sponsoren
naar onze events te krijgen (komt deels ook door het aantal interne sponsoren).
Mogelijkheden Sponsorcommissie: op dit moment doe ik de sponsoring in mijn eentje. Ik heb het
gevoel dat we er veel meer uit kunnen halen wanneer mensen zich aansluiten bij de
sponsorcommissie.

●
Al met al is het een mooi jaar geweest, gezien de progressie die we hebben geboekt. Maar we moeten nu
doorpakken en ik hoop daarom dat enthousiaste leden/ouders/etc de sponsorcommissie willen komen
versterken. Mijn doel is om uiteindelijk een Business Club te hebben met structureel 30 leden. Dit zou dan
een stukje zekerheid bieden voor de vereniging en dan kunnen we ons ook meer op basketbal gaan richten in
plaats van zwarte cijfers schrijven :).
Groet
Milan Olsthoorn

