Notulen algemene ledenvergadering 21-09-2016
Aanwezig:
André Hagenbeek, Linda Russchen, Anja Beek, Hanny Westhuis, Marianne Nijland, Peter van Schie, Marius
Goedegebuure, Maaike Bossenbroek
Afwezig met kennisgeving:
Marjan Timmermans, Gea Gellaerts, Lennard Bossenbroek, Hannie Reehorst, Henk de Boer, Henk-Jan vd Voort,
Wim Engeltjes, Geertje Ebbers, Freek Kroese
1. Opening
Marius Goedegebuure, lid van het bestuur, opent de vergadering als plaatsvervangend voorzitter. BC Hellas
heeft nog steeds geen voorzitter. Iedereen wordt van harte welkom geheten.
2.

Ingekomen stukken en mededelingen

Marianne geeft aan dat de grote clubactie weer begint vanaf zaterdag 1 oktober. Dus binnenkort worden de boekjes
weer uitgereikt. Hopelijk worden er weer veel loten verkocht.
Supermarkt Boni heeft aangegeven dit jaar geen sponsoractie meer te doen.

3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 16 september ‘15
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van afgelopen jaar worden doorgenomen. Er zijn geen op- of
aanmerkingen ter verbetering van dit verslag. De notulen worden getekend en de secretaresse wordt bedankt
voor haar inzet.
4. Jaarverslag 2015-2016
Het jaarverslag van de vereniging, opgesteld door de secretaresse Maaike Bossenbroek, wordt voorgelezen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen vanuit de leden en het bestuur.
5. Financieel verslag 2015-2016
Peter van Schie, de penningmeester heeft het woord en licht de verslagen toe.
Afgelopen seizoen hebben we geen winst behaald. Dit was ook niet de verwachting, want er was een verlies
begroot dit jaar. Al met al is dit verlies minder groot geworden dan verwacht. Dit komt voornamelijk doordat
diverse baten hoger uitgevallen zijn dan begroot.
Verder blijven we als bestuur kritisch kijken naar de zaalhuur. Elke momenten waar op bespaart kan worden,
wordt dit ook gedaan.
De trainerswisseling van dit seizoen heeft gelukkig niet voor veel extra kosten gezorgd. Bij de vorige trainer
hadden we een vast bedrag per jaar en de huidige trainer wil het per uur/per avond uitbetaald hebben. Al met al
zijn de kosten daarin redelijk gelijk gebleven. Helaas trainde de vorige trainer daarvoor wel de senioren erbij. De
huidige trainer geeft alleen training aan de jeugd.
Wat betreft de contributie is er dit jaar ook flink wat veranderd. Er wordt nu een nota gemaakt per
competitieteam. Doordat de Bond rekent met een kalenderjaar en wij met een seizoen (schooljaar) loopt het wat
anders. Er wordt een schatting gemaakt van het aantal teams per seizoen en dit wordt later definitief gemaakt.
Op de balans is uiteindelijk te zien dat het eigen vermogen wat achteruit gaat door een negatief eindsaldo.
6. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrole heeft nog niet plaats gevonden. Helaas is het niet gelukt om tijdig bij de penningmeester langs te
gaan. Bij wijze van uitzondering, laten we dit alsnog binnen 2 weken plaatsvinden. Er zal bij bijzonderheden nog
overlegd worden met de leden die aanwezig zijn. Bij geen bijzonderheden wordt er decharge verleend door de
aanwezigen.
7a. Vaststellen begroting
De baten en lasten worden doorgenomen door de penningmeester. De contributie en advertenties staan vast als
inkomsten voor komend seizoen. We hebben geen vaste sponsor, dus dit kunnen we ook niet meenemen in de
begroting. De diverse opbrengsten worden begroot op 1000 euro. Hieronder vallen de Grote Clubactie en het
Raboclubkasfonds.
Bij de lasten is de grootste post de zaalhuur. Hier blijven we kritisch naar kijken, maar er zal komend seizoen
weinig bezuinigd kunnen worden vergeleken met dit seizoen.
Linda vraagt zich af hoe het zit met de extra bijdrage van de competitiespelers. Sinds het nieuwe
contributiesysteem wordt de extra bijdrage aan de bond wel gedragen door de competitiespelers. Tenminste, als
het om de senioren gaat. Ook de voor- en najaarscompetitie hebben een extra contributie- inning.
De trainer wordt betaald uit de algemene post. Het is belangrijk om in de jeugd te investeren op dit moment.
De begroting voor komend seizoen staat nu op een min bedrag van 392 euro.
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7.b
Vaststellen contributie
De contributie is de sluitpost voor de begroting. Daar zou voldoende inkomsten uit moeten komen om rond te
komen met de begroting. De enige andere mogelijkheid is korten in de zaalhuur. Er wordt voorgesteld om de
zaal te huren voor de senioren tot 22.30 uur ipv 23.00 uur. Dit scheelt 700 euro totaal als op de woensdag en
vrijdag deze halve uren eraf gehaald worden. Dit zou voor de vrijdag alleen mogelijk zijn als er geen competitie
gespeeld wordt. Komend seizoen gaan we het uitproberen en kijken hoe dat loopt.
Kortom betekent het dat de contributie verhoogd moet worden. Al moeten we in ons achterhoofd houden dat BC
Hellas één van de goedkoopste clubs is in Nunspeet om bij te sporten.
Voor komend seizoen wordt het volgende veranderd:
Senioren competitiespelers: van 65 euro naar 68 euro per jaar
Jeugd competitiespelers: van 30 naar 34 euro per jaar
Algemene contributie: wordt met 5 euro verhoogd
Voor- en najaarscompetitie: van 10 naar 11 euro per deelname
8. Verkiezing bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar zijn dit jaar Peter van Schie en Marianne Nijland. Ze worden bedankt voor de
vrijwillige inzet die ze al die jaren gedaan hebben en krijgen een bon en bloemetje. Ze gaan beiden door in hun
functie binnen het bestuur. Geen van de aanwezigen heeft bezwaar.
9. Verkiezing leden kascontrolecommissie
Linda en Rina blijven zitten in de kascontrolecommissie. Linda weet nog niet of ze volgend seizoen nog lid is,
maar tegen die tijd moet er eventueel een ander lid deelnemen aan de commissie.
10. Rondvraag
Andre geeft aan dat de shuttles erg slecht zijn. Het bestuur geeft aan dat dit bekend is, ook bij de leverancier.
Maar helaas kunnen we hier niets aan doen. Hierdoor zijn de shuttles wel een stuk harder gegaan dit jaar en zijn
er meer kosten aan verbonden.
11. Sluiting
De vergadering wordt gesloten door Marius Goedegebuure, een ieder bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en
verder een fijne avond gewenst.
De voorzitter,

De penningmeester,

Het secretariaat,

P. van Schie

M. Bossenbroek-Ebbers

