Basketballvereniging Westland Stars
P/A Secretariaat: Michiel van Nieuwkerk
Gerberastraat 13
2691LK ‘s-Gravenzande
Website: www.westlandstars.nl
E-mail: info@westlandstars.nl
Onderwerp: FALV seizoen 2015-2016 en 2016-2017 Westland Stars
Van: Michiel van Nieuwkerk
Aan: Alle leden van Westland Stars
Datum en tijd: 08-12-2016 om 20:00 uur
Plaats: Westlandhal zaal achterin
Aanwezig: Matthijs van den Beukel, Piet Faber, Michiel van Nieuwkerk, Milan Olsthoorn, Marnix Kouwenhoven,
Niek Ammerlaan, Leon van der Kleij, Ronald Beekenkamp
Afwezig en afgemeld: Martijn van Reenen, Pascal Faase, Dave Willems, Jesper van der Winden, Karsten de
Gier, Jeroen van der Wijden, Lewis van der Kleij, Sam Dubbeldam, Kevin Zuijderdorp, Lennart Lubbe, Youri
Olsthoorn, Mitchel Rekko, Stefan van der Beukel. Niels Brugman.

FALV 2016
1. Opening
Om 20:05 uur wordt de vergadering door de Voorzitter geopend.
2. Goedkeuring notulen 2015-2016, Notulen vorige FALV is goedgekeurd met instemming van alle
aanwezige leden.
3. Ingekomen stukken
Geen
4. Evaluatie van de werkzaamheden van de penningmeester op basis van diens jaarverslag
2014-2015 en 2015-2016
Een opmerking is de hoeveelheid boetes van de bond a EURO 800,-. Dit moet onder de aandacht
worden gebracht bij de leden via de site. Actie op de website posten van aandacht voor sheets. Goed zijn
de initiatieven van de leden tot extra inkomsten. Andere extra inkomsten is bijvoorbeeld De rotonde, Esso
te ‘s-Gravenzande. Leon van der Kleij zegt dat dit bekend gemaakt moet worden. Sponsor links is een
andere manier om extra inkomsten te genereren.
Een ander puntje van aandacht is de huur van de westlandhal die significant omhoog gaat.
Aandacht voor het eindfeest voor tevens het jubileum van 2017. Hier hebben we een feestcommissie
voor.
Peter Waltman, zit bij lokomotief. De wegwijzer. Is gymleraar en aanknopingspunt voor een volgend
basketbal toernooi bij scholen.
5. Verslag kascontrolecommissie
Een kleine min t.o.v. begroting. Hiermee zijn minder sponsor kosten begroot dan inmiddels
binnengehaald. Dit betekent dat we in de zwarte cijfers eindigen.
6. Zo mogelijk verlenen van décharge aan de penningmeester
Verleend.

7. Begroting komend seizoen
8. Rondvraag
Geen opmerkingen voor de rondvraag
9. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering op 20:33

