
 

 

NOTULEN 
 

ALGEMENE  LEDENVERGADERING  

 

VAN   BASKETBALVERENIGING  VOLENDAM 

 

OP   WOENSDAG  28  sept 2016   OM  19.30  UUR   

 

Aanwezig: 5 leden (met bestuur 8 leden). 
 
1. Opening: vice-voorzitter Dick Bond opent de algemene ledenvergadering. 

2. Mededelingen: Wil meldt dat er binnenkort nog een ALV nodig is ivm de vaststelling van 
noodzakelijke nieuwe statuten. Daarnaast vraagt hij de leden alert te zijn bij het 

agendapunt over de jaarrekening omdat er nieuwe leden voor de kascommissie nodig zijn. 
3. Voorstel tot het vaststellen van de notulen van de ALV van 7 mei 2011.  

De leden zijn accoord met de notulen. 

4. Voorstel tot het benoemen en herbenoemen van bestuursleden.  
Voorgesteld wordt om de heren Mitchell Runderkamp en Kees Sier te bedanken voor hun 

bewezen diensten, de heren Dick Bond en Wil Jonk te (her)benoemen als voorzitter 
respectievelijk secretaris/penningmeester en mevrouw Evalien Koning te benoemen als 
nieuw bestuurslid. 

Het bestuur en de leden bedanken Mitch en Kees en zijn accoord met de (her)benoeming 
van Dick als voorzitter, Wil als secretaris/penningmeester en Evalien als algemeen 

bestuurslid. Het bestuur geeft aan dat het tijd is voor aanvulling in het bestuur van 
iemand uit de doelgroep jongeren. Er wordt een oproep op de site gezet.     

5. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2015 – 2016 na verklaring kascommissie.  

Het seizoen 15/16 is gesloten met een verlies van € 1.200 wat kan worden opgevangen 
door het eigen vermogen dat hiervoor ruim voldoende is.  

De kascommissie bij monde van Tom dechargeert het bestuur voor de jaarrekening en de 
leden zijn accoord met het vaststellen van de jaarrekening. 
Beide leden van de kascommissie Tom en Mike worden bedankt voor hun jarenlange inzet 

en krijgen een klein cadeautje. De leden kiezen Martin Schokker en Rob Schilder als 
nieuwe kascommissie voor de periode 2016-2021. Het bestuur heet hen van harte welkom 

! 
6. Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2016 - 2017 en de contributies. 

Tijdens de algemene ledenvergadering wordt de begroting voor komend seizoen verspreid 

en toegelicht. We begroten totaal € 31.500 aan uitgaven terwijl er € 28.000 aan inkomsten 
worden verwacht. Het verwachte tekort is derhalve € 3.500. Er wordt voorgesteld om de 

contributies te verhogen met € 10 per lid. Hierdoor resteert een tekort van circa €1.600 
wat kan worden opgevangen door het eigen vermogen. Om het eigen vermogen weer aan 
te vullen wordt voorgesteld om in 2017 weer een loterij te houden. 

De leden zijn accoord met de begroting en de voorgestelde verhoging van de contributie. 
In 2017 beziet de activiteitencommissie de loterij in het kader van de hoe-vraag. Het 

verzoek van Jonathan om de loterij op een andere wijze uit te voeren, wordt in 2017 
meegenomen door de activiteitencommissie en het bestuur 



7. Voorstel tot het vaststellen van het beleidsplan 2016 – 2021. 

Dick geeft een uitgebreide toelichting waarna de leden accoord gaan met het beleidsplan 
2016-2021.  

8. Voorstellen ingediend door leden 
Er zijn geen voorstellen ingediend.   

9. Rondvraag:  

Lisa vraagt of het mogelijk is om binnenkort weer een jurycursus te organiseren met name 
voor de u16 die nu aan de tafel komt te zitten. Tom sluit kort met Roeland en komt hier op 

terug 
Tom vraagt of er al iets bekend is over de nieuwe sporthal. Wil antwoordt dat de gemeente 
meerdere bezwaren heeft ontvangen over de parkeersituatie. De gemeente laat niets van 

zich horen. Het bestuur informeert binnenkort weer eens maar geeft aan dat dergelijke 
procedures lang kunnen duren (en daar kan de gemeente zelf ook weinig aan doen).  

10. Sluiting: voorzitter Dick dankt de leden voor de steun en sluit de vergadering. 
 


