Basketballvereniging Westland Stars
P/A Secretariaat: Dave Willems
Laan der Verenigde Naties 29
2694KD ‘sGravenzande
Website: www.westlandstars.nl
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FALV

15112012
Aanwezig
Afwezig

Dave, Oscar, Joost, Peter, Michiel, Michel, Ingrid, Maarten Prins, Tim van den Brink
Helma van der Wijden, Hanneke Christoffels, Macel Aalbregt, Sandra Bakker, Martijn
van Reenen

1.

Opening
De vergadering wordt om 20:10 geopend door Peter van den Beukel. De vergadering wordt
aangemerkt als een bijzonder Financieel Algemene Leden Vergadering.

2.

Goedkeuring notulen 2011
De notulen van 2011 worden goedgekeurd door de aanwezigen.

3.

Ingekomen stukken
Er zijn geen binnengekomen stukken om te behandelen.

4.

Evaluatie werkzaamheden van de penningmeester en zo mogelijk verlenen van décharge
Ingrid legt in het kort, maar krachtig uit wat haar werkzaamheden zijn geweest en dat de
kascommissie deze goed heeft gekeurd. Decharge wordt verleend aan de penningmeester. Peter
tovert een grote bos bloemen tevoorschijn om Ingrid te bedanken voor haar werkzaamheden, dit was
haar laatste FALV als penningmeester.

5.

Toelichting op de uitgaven seizoen 2012
Grootste bron van inkomsten is de contributie, met het stabiele ledenaantal van de afgelopen jaren
wordt er jaarlijks 28.000 aan contributie opgehaald. De kosten van de zaalhuur en de bondskosten
bedragen jaarlijks 40.000 euro, we hebben dus nog dringend middelen nodig. Denk hierbij aan een
hoofdsponsor.
Tim vroeg waar aan gedacht moet worden bij advertenties, omdat het papieren leeuppie niet meer
bestaat moet men hierbij denken aan adverteerders.
Vorig seizoen was er een bank te goed van 32.000, dit was vorig jaar nog 46.000, dit is zo
geslonken door de investeringen die plaats hebben moeten vinden in verband met de balleringhal.

6.

Begroting komend seizoen
Als nieuwe penningmeester geeft Michel een toelichting op de cijfers van het komende seizoen.
Grootste uitgaven voor komend seizoen blijven de zaalhuur en de bond, verwacht wordt dat de
trainers vergoedingen zullen dalen.
Verwacht wordt een gat van 16.000, dit is eigenlijk 21.000, maar hier is al rekening gehouden met
5.000, aan sponsor gelden. Het doel van 5.000, moet echt omhoog.

Peter geeft een kleine toelichting over de financiële situatie van de bond (NBB), deze staan er
momenteel erg slecht voor. Door de slechte financiële situatie van de NBB willen zij de contributie
weer verhogen. Basketballend Nederland is massaal tegen deze verhoging en willen er alles aan doen
om deze verhoging tegen te gaan. De NBB heeft geen sluitende begroting dit is de grootste ergernis
van de verenigingen.
7.

Rondvraag
Er zijn geen rondvragen de interactie tijdens de vergadring heeft voor veel verheldering gezocht.

8.

Afsluiting
Peter sluit de vergadering om 20:45

