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Jaarverslagen Bestuur 2011-2012
Jaarverslag van de Voorzitter
Dit is inmiddels het tweede jaarverslag van de voorzitter wat ik mag maken. Dat doet gelijk beseffen dat ik nu weer de
derde ALV mag voorzitten en daarmee –mits herkozen natuurlijk ;-) – mijn derde ambtstermijn in ga als voorzitter. En
ja, dat betekent dat dit het derde jaar is wat bij de start van mijn voorzittersrol is afgesproken als minimale termijn om
deze rol in de vereniging op te pakken en in te vullen. En daarna ......?
In mei 2011 is er een zeer geslaagde ALV geweest. De opzet daarvan (verdeling in jeugd en junioren/seniorenleden
is erg geslaagd gebleken: meer dan 110 bezoekers voor een vereniging met ca 165 leden is een opkomst van bijna
70%! Opvolgend bleek de FALV eind 2011 ook goed bezocht met zo’n 30 leden. Voor het bestuur is dit een signaal
dat de leden en ouders van leden meer betrokken willen zijn bij het reilen en zeilen van de vereniging! En dat bepaald
in belangrijke mate de draagkracht van onze club.
Bij de start van dit seizoen is verder doorgegaan met:
Versterken:
● het bestuur op sterkte en op lijn krijgen en houden (going concern)
● werken op basis van een portefeuilleverdeling binnen het bestuur o.b.v. het organogram (going concern)
● interne structuur van bestuur, commissies en leden meer verbinden met elkaar (going concern)
● verbinding met Rayon-West en NBB (voorzittersoverleg) (gerealiseerd)
● going concern van de vereniging bewaken (going concern) (gerealiseerd en going concern)
● beleidsplan maken en vormgeven (crossover) (in een eindfase van realisatie)
● voortzetten combinatiefunctionaris met Martijn van Renen (going concern)
Verbeteren:
● trainingslocatie Balleringhal i.p.v. kleine sportzaaltjes (gerealiseerd) instroom trainers/coaches van buiten de
vereniging (gerealiseerd)
● Raad van Advies (gerealiseerd en eind 2012 eerste evaluatie)
● vertrouwenspersonen (gerealiseerd)
● het aantal kampioensteams (dat is flink uitgepakt!)
Vernieuwen:
● nieuwe website (in de maak en de eerste proeve ziet er smaakvol en professioneel uit!)
● nieuw logo (gerealiseerd e wat is ‘ie mooi!)
● nieuw bestuurslid Algemene Zaken, Joost Prins (gerealiseerd en hij doet het super!)
● nieuwe TC (gerealiseerd en als team goed op weg)
● jubileumdag 35 jaar bestaan Westland Stars (goed voorbereid en lopend)
● nieuwe tenues (keuzes gemaakt, contract in voorbereiding en ziet er hoopvol uit)
● nieuwe sponsorcontracten (aanzetten gemaakt door de sponsorcommissie; nog niet gerealiseerd)
Korte toelichting:
In het seizoen 2011-2012 is er vooral geïnvesteerd. De realisatie van de Balleringhal in Naaldwijk als trainingslocatie
is gerealiseerd. Daarbij hebben we ook een substantieel bedrag van de investeringskosten in de vorm van subsidie
terug mogen ontvangen. Dat betekent wel nog steeds dat er een flink bedrag nodig is geweest uit onze eigen
middelen. Daarnaast is er ook geïnvesteerd in het aantrekken van trainers/coaches voor JU22, HS1 en DS1. Deze
investering is dit seizoen ook voor het grootste deel succesvol ingezet.
Verdere zijn we als bestuur verder gegaan met het beleidsplan, en zijn de vertrouwenspersonen (Pascal Faase
en Monic Nadorp) actief aan de slag gegaan met hun taak. Daarnaast is de Raad van Advies geïnstalleerd. De
bedoeling van dit orgaan is om het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien op zaken als beleid,
groeimogelijkheden, de vereniging in haar maatschappelijke context enz.

Ook is er meer ingezet op sportief gedrag op het veld én op de tribune. Dat is een constant aandachtspunt en vraagt
veel van iedereen. Het is in elk geval zeker niet 'een feestje' van het bestuur, maar een verantwoordelijkheid van
iedereen. Basketball kenmerkt zich juist door sportiviteit en respect voor spelers, scheidsrechters en tegenstanders.
Enkele incidenten hebben zich dit seizoen voorgedaan, waarbij het duidelijk een voordeel is geweest dat onze
vereniging hierover afspraken heeft gemaakt en een beleid hierin volgt. Ook in het komende jaar zal daar weer
doorlopend aandacht aan worden gegeven.
Dat brengt tevens ook het laatste punt met zich mee: hoe zorgen we ervoor dat we aan voldoende sponsoren én
een hoofdsponsor komen. De sponsorcommissie heeft dit als opdracht voor 2011 meegekregen, maar dit is nog
niet gerealiseerd. Dat ligt voor een belangrijk deel bij mijn rol, aangezien de sponsorcommissie mijn portefeuille
betreft. De tijd die in het afgelopen seizoen nodig bleek voor de andere grote ontwikkelingen hebben ertoe geleid
dat dit onderdeel in de verdrukking is gekomen. Nu de vereniging de boost krijgt met alle vernieuwingen die zijn
gerealieerd of op korte termijn gerealiseerd zullen worden, krijg ik mijn handen meer vrij voor mijn twee grootste
verantwoordelijkheden:
● het sturen van de vereniging op hoofdlijnen door het leiden van bestuurs-en andere vergaderingen, en
● het optreden als officieel vertegenwoordiger en woordvoerder van de vereniging
Nu maken we ons als bestuur op voor de voorbereidingen voor de ALV van mei 2012. Dat zal opnieuw zeer de
moeite waard zijn om te bezoeken. We kiezen voor een soortgelijke opzet als vorig jaar. Ook in 2012-2013 gaat
het over de voortzetting en verdere ontwikkeling van de vereniging. Jouw vereniging! Wat is er niet mooier dan dat
je op een ALV jouw stem kunt laten horen en invloed kunt hebben op de manier van vereniging zijn. Met elkaar
zorgen voor recreatief én competitief basketball. Westlands basketball. Voor de leden en mét de leden. Ouders en
belangstellenden zijn uiteraard ook zeer welkom!
Rest mij om iedereen die zich inzet om Westland Stars mogelijk te maken (trainers, coaches, vrijwilligers,
commissieleden, bestuur, ouders, fanatieke fans, scheidsrechters, combinatiefunctionaris, vertrouwenspersonen,
RvA-leden, sponsoren, adverteerders, en natuurlijk alle andere leden en betrokkenen) van harte te bedanken voor
jullie tijd, clubliefde en inzet voor de vereniging: SUPER!
Peter van den Beukel
Voorzitter Westland Stars

Jaarverslag van de Secretaris
Als beheerder van het algemene e-mail adres van de Westland Stars heb ik afgelopen seizoen veel informatie
verstrekt aan potentiele leden. Veel van hen zijn een keer mee komen trainen, hierdoor is het ledenaantal van de
vereniging weer terug op peil. Er heeft zelfs een hele kleine groei plaatsgevonden nadat in het begin van het seizoen
veel leden hun lidmaatschap hadden opgezegd. Ik hoop dat we deze groei komend seizoen vast kunnen houden!
Mijn persoonlijke hoogtepunt van dit seizoen is het betrekken van de balleringhal, na een koude periode zijn de
meeste kleinigheidsjes verholpen. Als speler ben ik erg tevreden over onze nieuwe locatie, er zijn zelfs al wedstrijden
gespeeld. Ik kijk daarom ook uit naar het komende jubileumfeest op deze locatie!
Afgelopen jaar heeft Marnix Kouwenhoven de ledenadministratie weer op zich genomen, er staat hem een drukke
periode te wachten met hopenlijk vele inschrijvingen. Hij heeft niet aangegeven te stoppen dus ook volgend jaar
kunnen de inschrijfformulieren bij Marnix worden ingeleverd!
Komend seizoen zal ik met veel enthousiasme de secretaris van Westland Stars blijven.
Met sportieve groet,
Dave Willems
Secretaris Westland Stars

Jaarverslag wedstrijdsecretaris 2010-2011
(dit jaarverslag volgt zo snel mogelijk)

Jaarverslag ICT Westland Stars
Ter herinnering de missie van ICT 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 2010-2011
Dit was het jaar waarin de nodige initiatieven vorm kregen. Google Apps werd steeds beter gebruiken wat een betere
samenwerking binnen het bestuur en commissies tot gevolg had. Ook waren de social media meer in opkomst en
werden deze steeds meer gebruikt.

Terugblik 2011-2012
Gebruik Google Apps
Inmiddels is Google Apps niet meer weg te denken uit onze vereniging. Natuurlijk mag het nog meer ingezet worden,
dus nog minder andere office-documenten, maar het gebruik begint echt vruchten af te werpen.
Voor komend seizoen willen we het gebruik uitbreiden door nog intensiever gebruik te maken van Google Apps,
denk aan het beheren van de agenda en het delen van contacten om de leden beter te kunnen bereiken zonder de
ledenlijst er bij te hoeven pakken.
Nieuwsbrief bestuur
Nadat het papieren en digitale Lee Uppie vorig jaar tijdens de algemene ledenvergadering van 2011 zijn taak had
volbracht, sturen we nu maandelijks een nieuwsbrief naar de leden die 'Lee Uppie' heet. Zo is de naam en functie
blijven bestaan, maar is de manier actueler geworden.
Infoblad
Iedereen heeft het nieuwe infoblad denk ik wel gezien (zo niet, check dan even de site). Met teksten van Mark Vrolijk
en ontwerp van Robert Buurman is een infoblad ontwikkelt dat echt onze vereniging uitstraald. Iets om trots op te zijn!
Fotoshoot
Om wat promotiemateriaal te kunnen maken hebben we een fotoshoot gedaan waarin Martijn van Reenen en Robert
Buurman een hele serie dunks hebben uitgevoerd en Marijnz hier foto's van heeft gemaakt. Op Facebook staat een
van de gemaakte foto's en je zal ze komend seizoen nog vaker voorbij zien komen bij uitingen van onze vereniging.
Website
Al het hele jaar wordt er regelmatig iets geroepen over een nieuwe site. De huidige site heeft sinds 2008 dienst
gedaan en is na 4 jaar dan ook weer toe aan een nieuwe vormgeving. Op moment van schrijven wordt er nog druk
gewerkt aan de nieuwe site, dus het is nog even wachten.
Het doel is om de site op verschillende apparaten te laten werken. Dus op je gewone computer zie je de site zoals
deze in volle glorie is en op je mobiel zie je een compactere versie. Dit heet het zogenaamde resposive design en ik
denk dat ik mag zeggen dat wij een van de eerste verenigingen zullen zijn die dit straks heeft.
Nieuw logo
Gedurende het seizoen werd mij door Pascal Faase de vraag gesteld of het logo niet eens een opfrisbeurt moest
hebben en na kort beraad hebben wij als bestuur besloten dat dit wel een keer tijd werd. In maart is door Robert
Buurman een nieuw logo ontwikkeld en in april is deze op de site beschikbaar gemaakt als wallpaper voor de gewone
computer, maar ook voor je mobiel of tablet. Ook hebben onze andere communicatiekanalen (Twitter, Facebook,
YouTube, Flickr, ...) nu het nieuwe logo. Daarnaast zal nieuwe merchandising natuurlijk ook dit logo dragen.
Nieuw tenue
Samen met Pascal Faase is sinds begin 2012 veel tijd gestoken in het kiezen van een nieuw tenue. Dit wilden
we niet alleen doen en daar hadden we jullie leden bij nodig. Heel veel leden heeft ons feedback gegeven over
voorbeeldtenues, hiervoor dank.
Uiteindelijk is het Debut-tenue van Slamdunkz het geworden. De belangrijkste redenen voor deze keuze zijn:
● Prijs: Met een jubileumprijs van 35 euro en een vaste prijs van 50 euro is dit een zeer voordelig tenue.
● Continuiteit: We moesten een nieuw tenue omdat ons huidige Spalding-tenue niet meer leverbaar was dit
jaar. Met Slamdunkz hebben we een levergarantie van 10 jaar en zodoende hoeven we ons over drie of vier
jaar niet weer te bezinnen op een nieuw tenue.
● Kwaliteit: In de verlijkingen die we hebben gedaan bleek Slamdunkz kwalitatief hetzelfde of beter te zijn dan
alternatieven.
● Levertijd: De leverancier van Slamdunkz (Basketball Totaal) houdt zelf voorraad en kan zodoende binnen
een week leveren (uitzonderingen daargelaten).
Ook het ontwerp van het tenue is hiermee gewijzigd en we zullen komend seizoen het nieuwe logo met trots op de
borst mogen dragen.
Crossover
Crossover is ons digitale verenigingsplan en is tevens bij ICT in beheer. Crossover verwoordt het beleid waarmee de

vereniging wordt bestuurd, evenals aanvullende richtlijnen, regels omtrent diverse onderwerpen zoals opleiding en
gedrag. Dit plan is een actief plan dat als basis dient voor het verenigingsleven. Helaas is door de andere activiteiten
dit plan niet zo actief als we hoopte dat het zou worden. Komend seizoen pakken we dit weer op.
Met vriendelijke groet,
Michiel van Nieuwkerk
ICT Westland Stars

Jaarverslag Algemene Zaken
Sinds mei 2011 ben ik bestuurslid Algemene Zaken bij onze vereniging. Met veel plezier ben ik aan deze taak
begonnen. Bij het besturen van een vereniging komt veel meer kijken dan je in eerste instantie denkt. Niets gebeurt
vanzelf, alles moet worden georganiseerd door vrijwilligers.
Ik ben dit jaar bij verschillende projecten en activiteiten betrokken geweest. De Stars-Day 2011, de laatste
vergaderingen over de renovatie van de Balleringhal, de Grote Clubactie, het opzetten van de jeugdcommissie, het
Nieuwjaars- en het Paastoernooi, de Rabobank Clubkas Actie, het Stars-Camp 2012 en het jubileum dat we in juni
groots gaan vieren.
Een aantal van die zaken zijn, mede dankzij de inzet van vele mensen, een groot succes geworden. De opkomst
tijdens het Nieuwjaarstoernooi en het Paastoernooi was boven verwachting en de sfeer was geweldig! Ook het
Stars-Camp en het jubileum beloven dankzij de inzet van een aantal actieve leden een echt Westland Stars-feest te
worden.
Helaas is het dit seizoen niet gelukt om een jeugdcommissie op te kunnen zetten. De plannen en ideeën zijn gemaakt
maar er waren niet genoeg handjes om het werk op te pakken. Wellicht dat er in het komende seizoen een nieuwe
poging gewaagd wordt om de jeugdcommissie toch werkelijkheid te laten worden.
Ik heb het afgelopen seizoen als enorm leerzaam ervaren. Ik heb dit seizoen als bestuurslid geleerd hoeveel werk er
verzet moet worden om de vereniging draaiende te houden, maar ik heb ook gezien hoeveel clubliefde er is, hoeveel
vrijwilligerswerk mensen voor de vereniging willen doen. Als we komend seizoen er weer met z’n alle vol voor gaan,
dan belooft het een fantastisch seizoen te worden. Ik heb er zin in!
Namens het bestuurslid Algemene Zaken,
Joost Prins

