Basketballvereniging Westland Stars
P/A Secretariaat: Marnix Kouwenhoven
Gerberastraat 13
2691LK ‘s-Gravenzande
Website: www.westlandstars.nl
E-mail: info@westlandstars.nl
Onderwerp: ALV seizoen 2016-2017 Westland Stars
Van: Michiel van Nieuwkerk
Aan: Alle leden van Westland Stars
Datum en tijd: 21-06-2017 om 19:00 en 20:00 uur
Plaats: Bij Sportcafe Westland (Westlandhal)
Aanwezig: Jeugd ALV: Pascal, Ronny, Jeroen, Roel, Levi, Joel, Bradney, Maaike, Simon, Ibrahim, Mercy,
Hansvan de Broek, Hennah Vrakking, Quin, Hartman, Eekhout, Finn, Branco,
Aanwezig ALV: Judith van der Linde, Leon van der Kleij, Pascal Faase, Leon van der Kleij, Ken van Maastricht,
Mika van Zeijl, Tim van der Meer, Lewis van der Kleij, Karsten van der Gier, Niek van Ammerlaan, Branco Looy,
R van der Bon, Youri Olsthoorn, Mitchel Rekko, Niels Brugman,
Afgemeld: Mijke Vrijland, Martijn van Reenen, Naomi van der Meer, Ilona van Alphen, Linda Zwinkels, Dave
Willems, Mark Sonneveld, Mark Vrolijk,

Jeugd ALV
1) Opening Voorzitter
2) Algemeen verhaal (terugblik afgelopen seizoen en vooruit kijken)
- Successen dit jaar
- 3 kampioenen dit jaar
- Little Stars
- Groeiende businessclub
- Ledenwerving
- Doorgroeien naar 120-130 leden en dubbele teams in de jeugd
- Little Stars
- Teams
- Dubbele teams
- Brede jeugd
- Leren
- Jurycursus enzo
Vraag ouder: Bij een wedstrijd kwam een tafelaar niet opdagen. Een ouder van de tegenpartij nam
deze taak over Is het een idee om een ouder ook de tafelcursus te laten volgen. Goed plan.
- Financieel raken we weer gezond
- Businessclub
- Minder boetes, maar nog wel te veel
- Nieuw tenue
- Damesbasketball

3) Samenvatting ALV
4) Ruimte voor vragen

5) Uitreiking U14 beker + medailles
Vraag ouder: Hoe zit het met de teamindeling? Antwoord: Deze wordt op de site bekend gemaakt
Pascal: Elk jaar komt de teamindeling zodra de TC hier klaar mee is op de website
19.45 uur. Pauze

ALV 2017
1) Opening en vaststellen agenda, Vastgesteld;
2) Actiepunten ALV 2016
3) Ingekomen stukken
a) Voorstel en onderbouwing trainingsschema komend seizoen door Mika van Zeijl
Danken Mika voor de input, het meedenken en het advies op maat. Dit zien we graag!
Afhandeling: Mika, TC en het bestuur hebben dit besproken. De conclusie is dat bepaalde
concepten zeker toepasbaar zijn volgend seizoen. De TC pakt dit verder op.

4) Goedkeuring notulen ALV 2016 Goedgekeurd;
5) Jaarverslagen, Goedgekeurd;
6) Algemeen verhaal (terugblik afgelopen seizoen en vooruit kijken) Jeroen van der Wijden geeft aan iets te
willen doen voor ledenwerving. In de sheet maken we er vijf seniorenteams van in plaats van drie.
Vraag Karsten: Kan er een administratieve lijst van gerechtigde spelers komen per team. Dan kan dit
vergeleken worden met de opkomst op trainingen enzovoorts.
Sportlink is het nieuwe medium voor administratie. Pascal zegt: Het lijkt me handig om Naomi mee te
nemen op de avond in Heerhugowaard via sportlink.
Branco geeft aan dat er niks mis is met onze site. Michiel geeft aan dat er een nieuwe site komt en door
sportlink dienen de koppelingen vernieuwd te worden.
Actiepunt: Vraag MIlan: In plaats algemeen bestuurslid moet er een apart bestuurslid voor sponsor
zaken in het leven roepen.
Zie Jeugd ALV

7) Afronding seizoen (volgorde aangepast)
a) Kampioenen huldigen (U16, U22)
b) Marjan Faase bedanken,
8) Bestuursbenoemingen
Vraag Karsten, Wedstrijdsecretaris werd hiervoor door twee personen gedaan hoe gaat dat straks in zijn
werk. Straks gaat Naomie dit doen.
a) Aftredend en niet herkiesbaar:

i)
Matthijs van den Beukel (Wedstrijdsecretaris)
b) Herkiesbaar:
i)
Michiel van Nieuwkerk (Voorzitter)
ii)
Marnix Kouwenhoven (Secretaris)
iii)
Piet Faber (Penningmeester)
iv)
Martijn Vrencken (Algemene zaken)
v)
Milan Olsthoorn (Algemene zaken)
vi)
Jesper van Winden (Algemene zaken)
c) Verkiesbaar:
i)
Naomi van der Meer (Wedstrijdsecretaris)

ii)
Matthijs van den Beukel (Algemene zaken)
9) Motie contributieverhoging
Een motie van 5 EURO hoger is voor senioren nog net onder de 300 EURO lijn en goedgekeurd. Voor
u10 hadden we een lager bedrag dan hiervoor staand afgesproken van 60/80 EURO aangehouden.
10) Huishoudelijk reglement aanpassingen,
Actiepunt: Erelid wordt toegevoegd in het huishoudelijk reglement met een bedrag die hetzelfde is als
vrienden van de club. nu op EURO 100,-. Artikelen 19 a en 19b toegevoegd over ereleden
Karsten vraagt: Hoe zit het met leden die straks in HS4 zitten maar qua leeftijd bijvoorbeeld u18 zijn.
Piet bepaald de contributie op basis van leeftijd waardoor iedereen conform zijn leeftijd betaald.
Karsten vraagt: Artikel over de laatste. Laatste zin over . VEroorzaker aan de zaker wordt door de
vereniging aansprakelijk gesteld. Actiepunt is toegevoegd aan regelement artikel 23e
Richard vraagt: Hoe zit het met HS4 waarbij bijvoorbeeld maar 6 personen in zitten.
Actiepunt: wanneer mag je, je nog afmelden voor een wedstrijd.
11) Benoeming kascontrolecommissie,
Karsten is benoemd tot kascontrolecommisie. IDit gata hij samen doen met de
Vraag Judith: Kan er een teamfoto met de spelers op de site worden geplaatst. Goed idee: Actiepunt
voor volgend wordt Mark Vrolijk hiervoor gevraagd.
Vraag Judith: Sportlink, Judith en Mika gaan de teamindeling doen. Er komt een moment van
overdracht. Een link met sportlink voor op de site met de taakindeling wordt nog onderzocht.

12) Teamindeling
13) Jubilarissen
a) Lennard van Antwerpen (20 jaar)
b) Marnix Kouwenhoven (20 jaar)
c) Tim van den Brink (15 jaar)
d) Jeroen van der Wijden (15 jaar)
e) Dave Willems (15 jaar) -> WAS VOLGENS MIJ IN 2015 AL!!!
14) Rondvraag
Heb je een complexe vraag of meer dan twee vragen? Mail ons vooraf op secretaris@westlandstars.nl
15) Afsluiting
Bijlagen:
● Notulen ALV 2016
● Jaarverslagen seizoen 2016-2017
● Motie contributieverhoging
● Draft Huishoudelijk reglement
Actiepunt: Contributie, voor bijvoorbeeld U22
Maatje 4, 4,95 Ballen kopen voor Maatje 4 ballen voor U8-U10. 10x en een ballen

