Basketballvereniging Westland Stars
P/A Secretariaat: Dave Willems
Groen van Prinstererstraat 21
2672 BA Naaldwijk
Website: www.westlandstars.nl
Email: info@westlandstars.nl

Algemene LedenVergadering Westland Stars
2013
Datum: 23 mei 2013
Locatie: Westlandhal, Sportcafe Westland
Tijd: Jeugd t/m U14 om 19:00 en Ouder dan U14 20:00

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Opening
Ingekomen stukken (nog niet)
Goedkeuring van de notulen ALV 2012
Goedkeuring van de jaarverslagen
Mededelingen van het bestuur met o.a.
a. Uitreiken beker/medailles kampioensteams
b. Uitreiken trainer/coach vergoedingen/coupons
c. Jubilarissen
Motie Linda van Malsen benoeming tot erelid
Maatregelen pakket
a. Korte toelichting + advies bestuur mbt maatregelen
b. Scenario’s
c. De maatregelen

Pauze
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Bestuurswisselingen
a. Aftredend en niet herkiesbaar
i. Oscar van der Valk (Wedstrijdsecretaris)
ii. Dave Willems (Secretaris)
iii. Joost Prins (Algemeen)
b. Herkiesbaar
i. Peter van den Beukel (Voorzitter)
ii. Michiel van Nieuwkerk (ICT/Publiciteit)
iii. Michel Helderman (Penningmeester)
c. Voorstellen
i. Pleun Verhagen (Secretaris)
ii. Stefan van den Beukel (Wedstrijdsecretaris)
Motie scheidsrechters
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement + toelichting
De wijzigingen staan in het document. Vragen/wijzigingen vooraf aanmelden. Dit punt wordt als
hamerstuk behandeld, wat betekent dat ....
Evaluatie balleringhal
Benoeming kascontrole commissie
Mededelingen met betrekking tot teamindeling volgend seizoen
Rondvraag
Sluiting

Jaarverslagen Bestuur(seizoen 2012 - 2013)
Jaarverslag van de voorzitter
"Er bestaan geen problemen; wel situaties die om een oplossing vragen"
Door elke gebeurtenis of situatie in het leven gelijk als een 'probleem' te bestempelen, maakt dat we
steeds negatief tegen dingen aankijken. En dat is nergens voor nodig.
Beste leden van Westland Stars,
Afgelopen seizoen hebben we opnieuw geïnvesteerd in de vereniging. Dat hebben jullie kunnen merken aan de
inzet van nieuwe trainerscoaches (of de hernieuwde inzet) van Robert, Marvin en Alphert. En natuurlijk ook door
de inzet van alle andere bekende trainers, coaches, bestuurders, vrijwilligers, commissieleden, enz. enz.
Jullie allen wil ik iig geval op de eerste plaats enorm bedanken voor jullie trouwe inzet, ook weer in het afgelopen
seizoen. Daardoor kan Westland Stars bestaan. En dat geeft een gezicht aan Samen Stars!
Daarnaast dank aan alle betrokken ouders, familie en bekenden. Met jullie betrokkenheid zal basketball in het
Westland mogelijk blijven!
Dit afgelopen seizoen hebben we voor het eerst een heel jaar gebruik gemaakt van de Ballenringhal in Naaldwijk.
Ondanks de aandacht die het schoonmaken van de vloer en de verwarming vragen (daar voeren we met
Westlandia als bestuur regelmatig overleg over), is deze hal een uitkomst door het kunnen trainen op twee
velden naast elkaar. Dat zal zeker worden voortgezet!
Dan hebben we natuurlijk aan het begin van het afgelopen seizoen 35 jaar Westland Stars gevierd. Een
prachtige dag die met veel inzet van diverse vrijwilligers mogelijk is gemaakt. Natuurlijk mis je op zo'n dag ook
de nodige mensen, maar dat heeft de pret niet kunnen drukken.
De perikelen rondom de NBB en alle financiële tekorten en bestuurlijke zaken die daar spelen hebben ook het
afgelopen seizoen weer aandacht en energie gevraagd. De bedoeling is dat de rayons verdwijnen en dat er
straks sprake is van één basketballbond met daarin onderafdelingen. Dat dit heel veel organisatievragen op roept
zal niemand verbazen. Wij blijven dit proces als bestuur van de vereniging dan ook volgen en jullie op de hoogte
houden.
Het seizoen heeft opnieuw geleidt tot diverse kampioensteams. Daarnaast is er natuurlijk ook weer lekker
gebald, ook al leverde dat geen kampioenstrofee op. Niettemin betekent dit dat jullie je hebben kunnen
ontwikkelen en dat er lekker is gespeeld. Ook is er verder geïnvesteerd in de samenwerking met Green Eagles
in Maassluis
De financiële situatie van de vereniging staat onder druk. Door het
wegvallen van subsidie en sponsoren, de verhoging van zaalhuur
Westlandhal, contributie NBB en hogere kosten verenigingsactiviteiten,
zullen er maatregelen moeten worden genomen. Niet vreemd op zich (zie
artikel hiernaast). Het bestuur heeft hiervoor een pakket aan maatregelen
opgesteld die op de ALV zullen worden besproken.
Tenslotte heeft het bestuur te maken met wisselingen. Ook die worden
besproken op de aanstaande ALV. Mijn eigen periode van drie jaar zit er
trouwens op. Zoals in een eerdere nieuwsbrief aangekondigd, ben ik voor
de komende twee jaar opnieuw beschikbaar, mits gekozen door jullie
natuurlijk ;). De vertrekkende bestuursleden wil ik heel hartelijk bedanken
voor hun inzet de afgelopen jaren! Met jullie hebben we heel wat werk
kunnen verzetten. En jullie hebben aangegeven veel te hebben geleerd.
Dat is dus dubbele winst! Zo willen we verder als Westland Stars: samen
met jullie allen!
Sportieve groet,
Peter van den Beukel

Jaarverslag van de Secretaris
Als beheerder van het algemene email adres van de Westland Stars heb ik afgelopen seizoen helaas minder
informatie hoeven te verstrekken aan potentiele leden dan vorig jaar. Gelukkig zijn er dit seizoen nog niet heel
veel afmeldingen, waardoor we nog een gezond ledenaantal hebben. Ik hoop dat we komend seizoen in leden
aantallen kunnen groeien om de teams nog beter te kunnen bezetten.
De crisis gaat ook niet onopgemerkt aan de Westland Stars voorbij, ik wil iedereen daarom ook oproepen
komend seizoen fondsen te gaan werven. Voor dat je het weet is het voorbij en dat zou zonde zijn, zo’n mooie
vereniging!
Afgelopen jaar heeft Marnix Kouwenhoven de ledenadministratie weer op zich genomen, er staat hem een
drukke periode te wachten met hopelijk vele inschrijvingen. Hij heeft niet aangegeven te stoppen dus ook volgend
jaar kunnen de inschrijfformulieren bij Marnix worden ingeleverd!
Komend seizoen zal ik het stokje van de secretaris overdragen aan Pleun Verhagen, ik wens hem veel succes
met zijn nieuwe uitdaging!
Met sportieve groet,
Dave Willems
Secretaris Westland Stars

Jaarverslag van de Wedstrijdsecretaris
Het basketbalseizoen 20122013 zit er voor de meeste teams alweer bijna op. Inmiddels zijn het bestuur en de
TC weer volop bezig met de voorbereidingen voor het komende seizoen. De team indelingen zijn grotendeels al
gemaakt, de inschrijvingen naar de bond zijn de deur uit en zoektocht naar coaches voor de nog openstaande
teams loopt.
Het was het afgelopen seizoen weer een ongelofelijke puzzel om de wedstrijden van alle 15 teams van de
Westland Stars in te plannen in de Westlandhal met alle beperkingen die daar bij komen kijken. Het was af en
toe wat improviseren met afmeldingen en verplaatsingen, maar er zijn het afgelopen half jaar weer een hoop
mooie wedstrijden gespeeld.
Naast de Heren 1, speelden het afgelopen seizoen ook de JU18 en MU14 in de rayoncompetitie. Alle drie de
teams hebben laten zien dat zij hun wedstrijden kunnen winnen op dit niveau. Dit geeft hoop voor de toekomst
en laat zien er dat genoeg talent rondloopt in onze vereniging.
Alle teams hebben hun reguliere wedstrijden voor de competitie gespeeld, maar nog niet voor iedereen zit de
competitie er op. Begin juni zullen de Heren 1, Dames 1, JU14 en MU14 nog een extra wedstrijd moeten spelen
om het kampioenschap. Al deze teams zijn gedeeld eerste geëindigd in de competitie en zullen in een
rechtstreeks duel gaan strijden voor de medailles.
Het afgelopen jaar is er weer een hoop gebeurd in het kader van sportiviteit en respect. Als bestuur proberen we
iedereen, spelers, scheidsrechters en toeschouwers, bewust te maken van zijn eigen gedrag, maar helaas lukt
het niet iedereen om zich te houden aan de normen en waarden die wij hanteren. Er zijn dit seizoen meer
incidenten geweest dan voorgaande jaren en ik hoop dat dat de komende jaren weer een stuk minder zal zijn.
Komend seizoen zullen er 13 teams gaan spelen voor de Westland Stars, dit zijn er iets minder dan het
afgelopen jaar en het jaar daarvoor. Dit komt voornamelijk door dat het aantal aanmeldingen van nieuwe leden in
de jeugd wat achterblijft in vergelijking met de afgelopen jaren. We hebben komend jaar geen U10 meer en ook
in de leeftijdsklasse U20/U22 zal er geen team ingeschreven worden. Desondanks hebben we in de
tussengelegen leeftijdsklasses wel minimaal één of twee teams per leeftijdscategorie.
Nu dit seizoen bijna ten einde is, betekent dit ook het einde van mijn carrière als bestuurslid bij de Westland
Stars. Ik heb de afgelopen drie jaar van dichtbij meegemaakt wat er allemaal komt kijken bij het draaiende
houden van een vereniging en daaraan mijn steentje bij kunnen dragen. Ik heb dit met veel plezier gedaan, maar
het is nu tijd geworden om het stokje door te geven aan een ander.

Daarom wens ik het nieuwe wedstrijdsecretariaat alvast veel succes!
Oscar van der Valk
Wedstrijdsecretaris Westland Stars

Jaarverslag ICT/Communicatie
Ter herinnering de missie van ICT/Communicatie Westland Stars: "Met behulp van informatie en
communicatietechnologie (ICT) het verenigingsgevoel bevorderen en daarnaast de vereniging naar buiten een
positieve en professionele uitstraling geven."
Kort terugblik 20112012
In seizoen 20112012 hebben we veel nieuwe dingen geintroduceerd. Zo verloopt vrijwel alle communicatie van
het bestuur naar de leden digitaal, er was een nieuw infoblad en er is een nieuwe logo geintroduceerd.
Terugblik 20122013
Website
De nieuwe website is eind vorig seizoen vlak voor ons 35 jarig jubileum live gegaan. De site is op verschillende
apparaten (desktop, laptop, tablet, mobiel) goed te bezoeken en dat heeft zo z’n voordelen. Het onderhoud van
de site is veel makkelijker geweest ten opzichte van vorige jaren. Zo kunnen diverse mensen zelf
nieuwsberichten plaatsen en kan de takenindeler zelf de wedstrijden updaten met deze informatie.
Hiernaast is de site uitgebreid met een import voor de wedstrijden van de bond. Hierdoor is het schema beter
uptodate te maken en worden menselijke fouten in het schema voorkomen. Ook helpt het de
wedstrijdsecretaris in het krijgen van een overzicht van nog niet ingeplande wedstrijden.
Voor komend jaar hopen we nog wat zaken te verbeteren.
Nieuw tenue
Het begin van afgelopen seizoen stond met name in het teken van nieuwe tenues uitdelen. Geholpen door Joost
Prins heeft iedereen een tenue ontvangen. Vooralsnog kunnen we spreken over een succesvolle uitrol van onze
nieuwe outfits. Gedurende het jaar hebben we een aantal klachten gehad over de tenues, maar dit valt eigenlijk
alles mee. Mochten er nog klachten zijn, dan hoor ik dat uiteraard graag, want dan kunnen we dit bij onze
leverancier kenbaar maken en een oplossing zoeken.
Google Apps blijft belangrijk
Net als vorig jaar is Google Apps niet meer weg te denken uit onze vereniging. Hoewel er nog wel verbetering
mogelijk is.
Crossover
Crossover (ons digitale verenigingsplan) heeft afgelopen seizoen stil gelegen. Door wisselingen in
bestuursfuncties en diverse commissies blijkt het lastig om Crossover goed vorm te laten krijgen. Komend jaar
zal Crossover beter deel uitmaken van de website en hopen we de inhoud verder uit te werken en te verbeteren.
Met vriendelijke groet,
Michiel van Nieuwkerk
ICT Westland Stars

Jaarverslag Algemene Zaken
Het afgelopen seizoen zit er alweer bijna op. Hoog tijd dus voor een korte terugblik op wat er het afgelopen
seizoen onder andere gebeurd is binnen de post Algemene Zaken.
Het seizoen is begonnen met de organisatie van de Grote Clubactie. Veel jeugdleden hebben deur aan deur
loten verkocht en ook online zijn er een aantal loten verkocht. De opbrengst van de GCA viel iets lager uit dan
vorig seizoen, mede door de afname van de onlineverkochte loten.
Op de tribune ving ik de signalen op dat er wat mensen geïnteresseerd waren om eenmaal in de week te trainen.
Begin januari is daarom het recreantenteam opgericht. Samen met Robert Buurman en Marnix Kouwenhoven

zijn er trainingen verzorgd voor het recreantenteam. Of dit team volgend seizoen start ligt aan het aantal
aanmeldingen voor komend seizoen.
Ook dit jaar heb ik veelvuldig contact met Westlandia gehad over de Balleringhal. De samenwerking bevalt over
het algemeen goed. Komende periode zal er de evaluatie met Westlandia plaatsvinden over het afgelopen
seizoen waarin zal worden gekeken naar de problemen die zich dit seizoen hebben voorgedaan en zal er naar
komend seizoen worden voorbeschouwd.
Daarnaast is dit seizoen ook weer het welbekende Nieuwjaarstoernooi georganiseerd. Nieuw was dit jaar de
PaasClinic. Met een opkomst van 16 jonge basketballers is er intensief getraind. De ambitie is om de
PaasClinic volgend jaar zo te ontwikkelen zodat ook de oudere leden deelnemen aan de PaasClinic.
Op dit moment wordt het StarsCamp georganiseerd. In het weekend van 24 t/m 26 mei zullen 17 jeugdleden
deelnemen aan het kamp.
Voor wat betreft de post Algemene Zaken was dit het jaarverslag. Voor mij persoonlijk wil ik nog een paar
woorden schrijven. Dit is mijn tweede en tevens ook laatste jaarverslag. Komend seizoen ga ik het gehele jaar
stage lopen. Aangezien ik daarvoor alle ruimte wil hebben, heb ik besloten om te stoppen als bestuurslid van
onze vereniging. Ik had graag nog verder willen meehelpen aan het verbeteren, uitbreiden en promoten van onze
vereniging, maar ik weet dat er mensen zijn die deze taken ook goed kunnen uitvoeren!

