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Jaarverslag Voorzitter
Beste medebestuurders, leden, ouders, sponsoren en vrienden,
Het seizoen 2018-2019 was voor mij een jaar waarin ik veel mooie nieuwe ervaringen heb
mogen opdoen als bestuurslid en kersverse voorzitter van deze mooi basketbalvereniging.
Op de algemene ledenvergadering van vorig jaar kregen we te horen dat er na een
verjongingsslag in het bestuur, de vacature voor voorzitter nog niet ingevuld was. Een zaak
die mij zorgen baarde maar na de welbekende wedervraag mij ook heeft bewogen om deze
functie in te vullen en er gezamenlijk een goed jaar van te maken.
We begonnen het seizoen wel met een financiële achterstand, wat iedereen door middel
van de brief uiteraard wel heeft meegekregen. Bij deze wil ik nogmaals iedereen bedanken
voor de donaties! Deze hebben het verschil gemaakt om het nieuwe seizoen te starten.
Om richting de leden duidelijkheid te geven over de financiële situatie hebben we op 11
oktober de BALV georganiseerd. Hierin is door Michiel veel duidelijkheid geschept over het
financiële pad dat we de afgelopen 10 jaar als vereniging bewandeld hebben. Tevens was
dit een mooi moment om met goedkeuring van de leden officieel het voorzitterschap van
Michiel over te dragen. Bedankt voor de stemmen en alle positieve reacties. Dit was erg
leuk en motiverend!
Tijdens de BALV hebben we teams gevraagd om een actie op te zetten waarin ze de
vereniging zichtbaar maken en ze de club financieel kunnen steunen. Helaas heeft het
merendeel van de teams hier geen gehoor aangeven. We zijn wel erg blij met een hele toffe
kalender uit de kalenderactie van Dames 1. De statiegeldflessen actie van de U12 kunnen
we uiteraard niet missen. Dit aangevuld met de verkoopactie van bromelia's en tomaatjes
op koningsdag verwacht ik dat ze een prachtig resultaat gaan presenteren. Wat een
toppers!
Vanuit mijn persoonlijke visie valt of staat onze vereniging met een aantal pijlers. Leden,
financiële huishouding, beleving, vrijwillige bijdrage en basketbal. Hieruit heb ik twee
onderwerpen geselecteerd waarin ik dit seizoen een verbeterslag in wilde maken. Dit was
(hoe kan het ook anders) de financiële gezondheid van de vereniging en de ledenwerving
voor een stabiel en toekomstbestendig ledenbestand.
Voor de financiële gezondheid heb ik dit seizoen met ondersteuning van Dick van Mastrigt
de sponsorcommissie overgenomen van onze toen nog nieuwe secretaris. Vanuit de
sponsorcommissie hebben Dick en ik naast de bestaande businessclub, de club van 1000
opgestart. Luiten Greenhouses, JEM-id, VTM en Junglestar zijn de eerste nieuwe
deelnemers en ja, wij zijn er trots op! Uiteraard zijn we ook erg blij met de businessclub
waarin we Lely hebben mogen verwelkomen!
Voor de ledenwerving heb ik een plan geschreven waarin we gestructureerd clinics willen
organiseren. Dit plan hebben we bij ervaringsdeskundigen Jeroen van der Wijden en Mika
van Zeijl getoetst en verbeterd. Momenteel komt dit via de mail of via een lid binnen. Op dit
moment is er vaak al van alles georganiseerd en zijn wij alleen de opvulling van het
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programma. Anderzijds worden trainers ingezet als opvulling voor een gymles. Voor beide
situaties is er weinig controle en hebben we geen invloed op planning.
Vanuit het ledenwervingsplan willen we clinics organiseren in de vorm van een
samenwerkingsverband met scholen en BSO’s. Voor de organisatie en uitvoering brengen
we structuur aan en achteraf zorgen we voor een feedbackmoment zodat we kunnen
verbeteren. De eerste clinics zijn inmiddels bij de Zeester in Monster door Mitchell Rekko
gegeven en met succes! Los van het plan hebben we ook een kerstclinic kunnen
organiseren. Dat was direct een mooi moment om onze sportvrijwilliger van 2018 te
verrassen met een interview op de WOS. Daar zijn we natuurlijk nog steeds trots op!
In januari van dit jaar zijn we met het bestuur gestart om voor de lange termijn een visie en
een missie te bepalen. Hiervoor hebben we een profielschets voor de vereniging gemaakt
waarin we afkaderen waar we over drie, vijf, en tien jaar willen staan. De sessies waarin we
dit gedaan hebben waren erg waardevol om tot een gezamenlijke visie te komen. Voor de
komende drie jaar hebben we uit de profielschets doelstellingen kunnen destilleren.
Momenteel zijn we druk bezig met het plan om van de Sosefhal een basketballocatie te
maken. Niemand zal ontgaan zijn dat we hier enthousiast over zijn. Binnen het bestuur
hebben we eerst getoetst of deze locatie geschikt is voordat we hiermee naar buiten zijn
getreden. Komende periode zal uitwijzen of het bij een plan blijft of dat dit in de toekomst
realiteit zal worden.
Als ik zo terugkijk op het afgelopen jaar dan ben ik trots op alles wat we op hebben kunnen
pakken en uit kunnen voeren. Ook is het erg leuk om te zien dat er weer leden en ouders
vanuit de commissies zich inzetten voor de vereniging. Uiteraard gaat de grootste dank uit
naar de trainers die zich dit seizoen weer zoveel tijd hebben ingezet. Bedankt!
Nu kijken we vooruit naar het nieuwe seizoen en daarvoor willen wij graag met de leden de
koers bepalen op de algemene ledenvergadering. Ouders en belangstellenden zijn uiteraard
ook van harte welkom. Tot donderdag 9 mei!
Met vriendelijke groet,
Karsten de Gier
Voorzitter Westland Stars
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Jaarverslag Secretaris
Beste leden, ouders en sponsors,
Het afgelopen seizoen heb ik mijn derde bestuursjaar volbracht. Deze keer in bekleedde ik
de functies van secretaris en ledenadministratie. Ik heb dit met ontzettend veel plezier
gedaan, maar aangezien ik het steeds drukker krijg met (af)studeren en een bijbaan, zal ik
bij de ALV aftreden als bestuurslid. Ik zal de taken overdragen aan Youri Olsthoorn.
Het seizoen begon, zoals altijd bij een nieuwe functie, met inwerken en ontdekken. Dat ging
niet altijd vanzelf. Sportlink is bijvoorbeeld niet het meest gebruiksvriendelijke programma.
Na deze periode is alles, naar mijn mening, voorspoedig verlopen. Al zijn er altijd
verbeterpunten.
Eén van deze verbeterpunten is de communicatie van het bestuur naar de leden. We
hebben er dit seizoen hard aan gewerkt om zo transparant en duidelijk te zijn in onze
communicatie. Ik merkte gedurende het seizoen dat het voor veel mensen niet duidelijk was
waar de in- en uitschrijvingen gemeld moesten worden. Na een update van de site en een
stukje in de nieuwsbrief was dit weer verholpen.
Al met al heb ik een leuk en leerzaam jaar achter de rug.
Ik wens Youri veel succes het komende seizoen!
Groeten,
Jesper van Winden,
Secretaris Westland Stars
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Jaarverslag Wedstrijdsecretaris
De teams van de Westland Stars hebben er een mooi en sportief seizoen op zitten. De
X12.1 is zelfs nog in de race naar het kampioenschap en zal op zaterdag 11 mei de
beslissingswedstrijd spelen. Het is goed om te zien dat alle teams alle wedstrijden hebben
kunnen spelen op enkele afzeggingen door tegenstanders na.
In de voorbereiding voor het seizoen 2018/2019 is het wedstrijdsecretariaat tegen enkele
uitdagingen opgelopen. De indeling van de jeugdteams bleek wat lastig te gaan door het
tekort aan spelers om voor elke leeftijdscategorie één team te kunnen inschrijven. Om deze
reden is er voor sommige spelers dispensatie aangevraagd. De NBB heeft deze
dispensaties verleend voor de eerste seizoenshelft. Hierdoor zijn de teams en de indelingen
veranderd na de kerst. Door de enthousiaste inzet van de coaches is deze verandering in
het midden van het seizoen goed verlopen. De jeugdteams begonnen het seizoen met de
woensdagtrainingen in de zaal in de oudelandstraat. Deze zaal was maar beschikbaar tot
december, daardoor zijn de jeugdteams na de kerst gaan trainen in de zaal van ISW
Sweelincklaan.
Het is bekend dat de zaalhuur de grootste kostenpost is voor de vereniging. Dit seizoen is
er weer opgelet om de wedstrijden zo efficiënt mogelijk in te delen en lege velden te
voorkomen. Om de teams bewuster te maken van de kosten en de kosten te beperken,
heeft het bestuur dit seizoen besloten om de kosten te verrekenen bij de teams als het team
vraagt om een wijziging van een thuiswedstrijd. Natuurlijk kijkt het wedstrijdsecretariaat
eerst naar mogelijkheden binnen gereserveerde zaalhuur. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn,
zijn hier kosten aan verbonden.
Halverwege februari moesten vier thuiswedstrijden plotselings verplaatst worden, omdat
deze dag de zaal was verhuurd aan ONDO. Onze oplettende voorzitter en Bessa kwamen
hier gelukkig op tijd achter. Bedankt! Drie wedstrijden zijn uiteindelijk gespeeld op 20 april
en één wedstrijd stond ingedeeld op een vrijdagavond, maar is door de tegenstander
afgezegd en uiteindelijk niet gespeeld.
De afgelopen seizoenen heeft het opleiden van de spelers tot scheidsrechters op een laag
vuurtje gestaan. De NBB heeft de regels voor het behalen van dit diploma veranderd,
waardoor het lastiger werd voor een kleine vereniging om deze cursus zelf te verzorgen.
Daarom is in maart een pilot begonnen en uiteindelijk hebben twee spelers het BS2 diploma
behaald. Volgend seizoen zal dit verder worden opgepakt.
Als wedstrijdsecretaris kijk ik terug op een goed en sportief seizoen. Volgend seizoen zal ik
niet meer als speelster en bestuurslid betrokken zijn bij de vereniging. Aan wie draag ik het
wedstrijdsecretariaat over? Dat zullen we bespreken op de ALV! Tot dan.
Met vriendelijke groet,
wedstrijdsecretaris
Naomi van der Meer
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Jaarsverslag Algemene zaken
Dit seizoen heb ik mij voornamelijk beziggehouden met het opzetten van een
oudercommissie. Daarvoor zijn ik en 5 ouders uit verschillende jeugdteams drie keer bij
elkaar gekomen afgelopen seizoen. Het doel van deze commissie is om meer contact te
hebben met de ouders en een brug met hen te vormen tussen het bestuur en de overige
ouders van de jeugdleden. Ook heeft de oudercommissie het bowlinguitje dit jaar op zich
genomen.
Daarnaast heb ik dit jaar weer de grote clubactie gefaciliteerd waarmee we weer een leuk
bedrag voor de vereniging mee opgehaald.
Tot slot heb ik in het begin van het seizoen aangegeven dat dit mijn laatste jaar als
algemeen bestuurslid zou zijn en ben dus bezig geweest met het zoeken van een opvolger.
Dat is Saskia vd Kruijk geworden. Zij zal op de aankomende algemene ledenvergadering
worden aangedragen.
Aankomend jaar zal ik wel verder gaan met de oudercommissie met als doel dat zij het
seizoen erna een zelfsturend orgaan zullen zijn waardoor ik ook daar afstand van kan doen.
Met vriendelijke groet,
Martijn Vrenken
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Voorlopig Financieelverslag 2018-2019
Dit is mijn eerste jaar als penningmeester dat best wel onstuimig begon met een tekort op
de bankrekening en een lege spaarrekening terwijl er nog zaalhuur en bondskosten betaald
moesten worden.
Door een vrijwillige bijdrage, welke door een gedeelte van de leden is overgemaakt, is de
zaalhuur betaald, waardoor het inplannen van het nieuwe seizoen gegarandeerd kon
worden.
Daar willen wij de leden nogmaals voor bedanken.
Door een overeengekomen betalingsregeling met de NBB (Nederlandse Basketbal Bond)
hebben wij dit basketbalseizoen de betalingsachterstand volledig weg kunnen werken.
Om de financiën overzichtelijker te maken werken wij nu met een maandbegroting wat
financiële verrassingen aan het einde van het seizoen moet tegengaan.
De zaalhuur, onze grootste kostenpost, hebben we door een strakkere planning en
strengere afmeldregels lager weten te houden dan vorig seizoen, dit ondanks een
huurprijsverhoging.
De trend van dalende ledenaantallen hebben we weten om te buigen in een voorzichtige
stijging.
Wij denken dat o.a. de basketbalcinics hier positief aan hebben bijgedragen.
Meer werken aan Westland Stars naamsbekendheid blijft ook in toekomst belangrijk!
Wij willen zeker niet voorbij gaan aan de vele acties die binnen de vereniging zijn opgezet
voor extra inkomsten.
De leuke kalenderactie van dames 1, de statiegeldactie en de vrijmarkt verkopen van
bromelia’s en tomaten door U12.
De loten die verkocht zijn voor de grote clubactie en de uitgebracht stemmen voor de
Raboclubkas, de liters benzine bij Tank & Schenk t.b.v. Westland Stars en de aankopen via
sponsorkliks.
Daar wij helaas geen meerjarige afspraak meer hebben met een hoofdsponsor is de
sponsorcommissie bestaande uit Karsten de Gier en Dick van Mastrigt zeer actief op zoek
gegaan naar nieuwe sponsoren en de oprichting van de club van 1000, wat tot een
uitbreiding van het aantal sponsoren heeft geleid.
Het bestuur is zich ervan bewust dat de gunstige economisch omstandigheden ons daar
erg bij geholpen hebben maar dat deze inkomsten geen garantie zijn voor de toekomst.
Wij sluiten het seizoen af met een positief saldo op de bankrekening.
Wij zijn iedereen die daaraan heeft bijgedragen, met name de leden daarvoor zeer
erkentelijk.
Peter van Winden.

www.westlandstars.nl
info@westlandstars.nl

7/7

