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Onderwerp: ALV seizoen 2017-2018 Westland Stars
Van: Michiel van Nieuwkerk
Aan: Alle leden van Westland Stars
Datum en tijd: 24-05-2017 om 20:01 uur
Plaats: Bij Sportcafe Westland (Westlandhal)
Aanwezig: Het bestuur is er: Yoeri, Ruben, Martijn, Guus, Mark Sonneveld, Dave Willems, Richard, Judith, Ilona
van Alphen, Oscar, Ronnie, Ken, Karsten, Roel van den Enden, Jeroen. Mika, Ouder u14 drie ouders. Ibbie
Afgemeld: Lone Brandon, Linda Zwinkels, Mark Molenaar, Gabrielle Uitterlinden, Maaike Vrijland, Lotte
Groeneveld, Michiel Helderman, Tim van der Brink, Mark Vrolijk, Pascal Faase, Martijn van Reenen

TODO
Geen Jeugd ALV in 2018
Mogelijk voorstel voor het nieuwe bestuur is om begin september een ouder/jeugdledenavond te organiseren en
daar het bestuur voor te stellen en het seizoen door te nemen.

ALV 2017
1) Opening en vaststellen agenda
2) Actiepunten ALV 2017 Goedgekeurd
3) Ingekomen stukken
a) Toernooi Amersfoort voor ieder is het mogelijk om met zijn team erheen te gaan.
4) Goedkeuring notulen ALV 2017 Goedgekeurd,
5) Jaarverslagen, Opmerking Guus van Mastricht: goed dat de jaarverslagen via Facebook worden gedeeld.
6) Algemeen verhaal (terugblik afgelopen seizoen en vooruit kijken) Het gaat over Sportlink en de digitale
sheets. Vraag van Karsten de Gier: Scheelt dit nog boetes? Je dat scheelt aanzienlijk. Judith vraagt of er
iemand aanwezig is voor het invullen van de digitale sheet? In principe is er inmiddels altijd wel iemand
die weet hoe dit werkt. Wanneer je denkt dat er niemand aanwezig is meldt dit van tevoren bij het
bestuur: Idee Dave Willems, kan er iets georganiseerd worden voor het digitale sheet. Judith geeft aan
dat er nog meer succes zijn geweest die ze mist op de sheet. Namelijk u10 dat uit de grond is gestampt
door Judith en dat DS1 kampioen is geworden op het MIT.
Ibbie geeft aan dat hij altijd wat zou willen doen al gaat het om ledenwerving.
Mathijs bespreekt de bedoeling van Stars Academy. Voor inhoudelijke informatie zie de Sheets. Vraag
van de ouders hoe dit wordt gecommuniceerd naar de ouders. Eerst nu via de vergadering en daarna
wellicht via Facebook en het is ook aan de trainers en coaches om dit te melden aan ouders.
Businesclub is twee geleden opgezet om binnen tes halen en te binden. Bedrijven krijgen een mailtje en
een factuur en daarna blijft het stil en persoonlijk. Het is niet persoonlijk via de mail en als je er ben als

business club lid is er weinig contact. Jesper geeft aan dat hij zich heeft gefocust vanaf januari op nieuwe
businessclub leden. Dit kost aandacht voor bestaande business club leden. We geven aan dat dit
inderdaad verkeerde prioriteit is geweest.
Martijn geeft aan dat het dan ook goed is als het voltallige bestuur aanwezig is bij businessclub uitjes.
Financieel hoe staan we ervoor vraagt Mark Sonneveld? Nu rood we verwachten rond de nul te komen
aan het einde. 1 van de redenen zijn de 5 hallen die we huren en dat de zaalhuur is vergroot. Daarnaast
gaat het ook over het goed inplannen van de zaalhuur.
Karsten vraagt dat van de inkomsten een groot gedeelte van de sponsoren af komt. HOe is dat geregeld:
Milan/Jesper, geven aan dat dit via contracten loopt en dergelijke.
8 a 9 Juni wordt het Starscamp georganiseerd voor u10-u12-u14 en u16. Judith weet er echter nog niet
van.

7) Afronding seizoen
a) Kampioenen huldigen
b) Feest aankondigen
8) Teamindeling
a) Karsten vraagt of er mee gedaan wordt met het bekertoernooi? Op dit moment niet maar als er
vraag is van de trainings coaches dan kunnen we kijken wat er mogelijk is.
b) Vraag van Judith hoe de teamindeling bekend gemaakt wordt? Matthijs geeft aan dat dit via het
bestuur naar de trainers en coaches gecommuniceerd wordt.

9) Jubilarissen (mogelijk naar boven?)
a) Hans van Os (20 jaar)
b) Martijn Vrencken (15 jaar)
c) Tim van den Brink 16 jaar (15 jaar in 2016/2017)

10) Huishoudelijk reglement aanpassingen
Artikel 19a
Ereleden beschikken over het recht om voor een contributie van een derde deel ten opzichte van een
senior spelend lid, lid te mogen zijn van de vereniging. Dit bedrag mag worden verhoogd in verhouding
tot de inflatie en de verhouding tussen de verhoging van de contributie.
Karsten vraagt of dit in verhouding is met de NBB kosten. Nee maar het dekt de algemene kosten.
Artikel 23e
Ieder lid is aansprakelijk voor de schade die door hem/haar is toegebracht aan eigendommen van de
vereniging, dan wel aan gehuurde attributen of faciliteiten. De veroorzaker van de schade dient deze zo
snel mogelijk kenbaar te maken bij het bestuur. De veroorzaker van de schade wordt door de vereniging
financieel aansprakelijk gesteld. De veroorzaker is dan verantwoordelijke voor het correct afhandelen van
de door hem aangebrachte schade aan eigendommen van de vereniging of van gehuurde faciliteiten.
Bij de FALV in stemming brengen:
Toevoegen, wellicht toevoegen: Dave gaf aan toevoegen “Westlandstars niet aansprakelijk voor schade”
Judith gaf aan ipv de veroorzaker “met voorbedachte rade veroorzaakt”.
Karsten wil wellicht voorzitter worden i.p.v. Michiel. Hier moeten ze samen over gaan denken en gaan
praten.
Aanvulling Michiel:
Voor de AVG zullen er naar verwachting nog een aantal wijzigingen komen. Deze worden bij de FALV
besproken.

11) Bestuursbenoemingen
a) Aftredend en niet herkiesbaar:
i)
Marnix Kouwenhoven (Secretaris)
ii)
Piet Faber (Penningmeester)
iii)
Milan Olsthoorn (Algemene zaken)
iv)
Matthijs van den Beukel (Algemene zaken)
b) Herkiesbaar:
i)
Michiel van Nieuwkerk (Voorzitter)
ii)
Jesper van Winden (Secretaris)
iii)
Naomi van der Meer (Wedstrijdsecretaris)
iv)
Martijn Vrencken (Algemene zaken)
c) Verkiesbaar:
i)
Peter van Winden (Penningmeester)
Michiel blijft officieel voorzitter, maar zal niet meer bij elke bestuursvergadering zijn. Karsten en Michiel
zullen een keer een gesprek aangaan met betrekking tot een mogelijk voorzitterschap van Karsten.
12) Benoeming kascontrolecommissie
Karsten en Dave Willems
13) Oudercommissie (Initiatief van Martijn)
Hij wil een oudercommissie bij elkaar brengen die 2-4 keer per jaar bij elkaar komen. Dit is onder andere
voor kortere lijntjes vanuit het bestuur naar de vereniging. Dit plan wordt nog verder uitgewerkt. Voor de
zomervakantie zal het plan openbaar worden gemaakt naar de leden en de ouders.
14) Rondvraag
Heb je een complexe vraag of meer dan twee vragen? Mail ons vooraf op secretaris@westlandstars.nl
Ken vraagt waarom sommige spelers nog in het oude tenue spelen, terwijl het nieuwe tenue verplicht is.
Dit zal beter onder de aandacht gebracht volgend seizoen.
ACTIEPUNT: Op het inschrijfformulier staat het oude tenue nog. Dit moet veranderd worden.
Er wordt dit jaar weer een scheidsrechterscursus georganiseerd. Sandra Bakker heeft aangegeven
hierbij te willen helpen. Judith wil ook helpen. Judith stelt dat Basketball Masters ook meer onder de
aandacht gebracht worden. Dit is misschien een taak voor de Oudercommissie.
Bram vraagt hoe het zit met boetes voor het niet uitvoeren van taken. Deze zijn er niet, maar worden met
het team onderling te regelen. Het staat op de agenda dit systeem te evalueren.
Judith heeft aangegeven maat 5-ballen te willen, maar nooit gekregen. Er blijken er vijf in de kast te
liggen.
Toernooien worden niet gesponsord, maar dit wel doen voor een niet-spelend team is waarschijnlijk wel
een goed idee.
Een publieke algemene agenda is een goed idee. Dit brengt meer overzicht.

15) Afsluiting
De algemene ledenvergadering werd gesloten om 22:20.
Bijlagen:
● Notulen ALV 2017
● Jaarverslagen seizoen 2017-2018
● Huishoudelijk reglement (draft)

