Notulen Algemene Leden Vergadering
Basketballvereniging Forwodians

Datum:
Plaats:
Tijd:

woensdag 15 maart 2017
Sporthal De Schans
19.45 uur

Aanwezig:
- Volledig bestuur: Bert, Matthé, Ilja, Milan, Jelle, Lotte
- Joshua, Ruben, Fred, Eva, Lennard, Willem, Marco, Marieke, Gerard, Peter, Louise,
Annet, Roel, Moustafa
Afmelding:
- Mark van Velzen
1. Opening en voorstellen bestuursleden
Geen opmerkingen
2. Vaststellen agenda
Geen opmerkingen
3. Verslag ALV 2016
- Vastgesteld
4. Mededelingen van het bestuur
- Geen
5. (Her)verkiezing van bestuursleden
- Milan Smit, met terugwerkende kracht (ALV 2016) - gekozen
- Ilja vd Bij, periodiek aftredend - herkozen
6. Per commissie: Jaarverslag 2016 en plannen voor de toekomst
TC
-

-

Er zijn veel problemen met de zaalhuur (ivm een tekort aan zaaluren). Hierdoor
moet er door sommige teams worden uitgeweken naar zalen buiten de gemeente.
Het is lastig om damesteams vol te krijgen in bepaalde leeftijdscategorieën. Daarom
hebben we combinatieteams met o.a. Jump. Ook in JU14 loopt het niet lekker en
werkt de NBB haar eigen ‘veilige sportklimaat’ tegen. Dit speelt ons op dit moment
parten. Forwodians en NBB moeten met elkaar in gesprek, om dit aan te kunnen
pakken.
De TC heeft foute informatie verschaft aan Gerard. De indeling van
scheidsrechters/tafelaars klopt daardoor niet geheel. Scheidsrechters en tafelaars
zijn door de TC opnieuw gekwalificeerd. Kleine foutjes word nu nog uit het systeem
gehaald. Het doel is volgend jaar een jaarplanning te kunnen maken van de
scheidsrechters/tafelaars. Ook met helderheid over de ‘regels’ omtrent de indeling,

-

zodat iedereen weet wat verwacht wordt (b.v. met betrekking tot wel/niet
aansluitend aan de wedstrijd fluiten).
Input Marco: tafelbeurt 1x tellen, fluitbeurt 2x. Dit omdat veel mensen hun
scheidsrechtersdiploma niet willen halen. De TC gaat dit meenemen.

Wedstrijdplanning
- Roel stopt, dankjewel voor al je inzet!
- Joey Slingerland wil de taak overnemen.
- MU18 samenwerking. Roel merkt van de wedstrijdsecretaris van Jump dat dit lastig
ging. De Schelft is geen eigen zaal. De Schans is vaak ingepland als wedstrijdzaal. Als
de samenwerking doorgaat: maak de afspraak alle wedstrijden hier in de Schans te
spelen.
- Bert: het systeem bij de NBB gaat over van ISS naar Sportlink. De wedstrijdplanning
moet wel nog in ISS aangeleverd worden. Sportlink gaat pas vanaf 1 juli over.
Ledenbestand, competitieboek, wordt allemaal overgezet. Filmpjes staan op internet
en lijken veelbelovend. Er komen nog bijeenkomsten in het land waarbij we kunnen
aansluiten om te leren over Sportlink. Vanaf 1 september kan er met een
elektronisch wedstrijdformulier worden gewerkt (denk aan een tablet), het is nog
niet verplicht. Waarschijnlijk moeten we binnen de vereniging een instructie geven.
Zou wel een verlichting geven, want het zoeken naar wedstrijdformulieren kost nu
veel tijd en energie.
Opleidingen - scheidsrechters
- Annet en Ilja hebben er veel tijd in gestoken om scheidsrechters op te leiden. Er
waren 33 cursisten voor 2 praktische sessies. Jan Schroder heeft Forwodians hierbij
enorm geholpen.
- Er is hard achter het spelregelbewijs aan gegaan. Ieder lid is vanaf september
verplicht dit te hebben tussen de 14 en 18.
Opleidingingen – trainers/coaches
- BT2/BT3. Annet: het was een leuke samenwerking tussen Grashoppers, Jump en
Forwodians. Grote dank aan Rick Driessen en Frans Mens.
- Ilja: voor alle teams in 2e klasse is een trainer met diploma verplicht. Met name in de
u20 en u22 teams zijn er geen lagere klassen. Onze trainer/coaches hebben over het
algemeen niet de ambitie om een cursus te doen. Het kost ook heel veel tijd en
energie voor een vrijwilliger. De TC gaat kijken naar het inschrijven van de teams
(bijvoorbeeld eerder naar de senioren), om zo aan de eisen van de NBB te kunnen
voldoen (of er onderuit te komen).
- Bert: we kunnen veel doen binnen de vereniging qua opleidingen. Daarmee sparen
we een hoop geld uit. Maar de tijdsinvestering is wel enorm.
Commissie van beroep/mediation
- Er zijn nieuwe protocollen opgesteld. Is gelukkig nog geen gebruik van gemaakt.
Sponsorcommissie
- Annet: we zitten nu in het 4e jaar. De vraag vanuit het bestuur was 3000 euro per
jaar. Het balletje rolt, daar kunnen we heel blij mee zijn. Afgelopen jaar is het

verdubbeld. Dit jaar lopen veel sponsorcontracten af (teamsponsoring). Daar wacht
dus weer een mooie uitdaging om bij te tekenen. Zo niet, zal dat een effect hebben
op de sponsorbijdragen.
Samenwerkingen
- Bert: De samenwerking met Grasshoppers/Jump gaat goed. We worstelen alle drie
met dezelfde problemen, om teams te kunnen formeren. De interesse in de sport
lijkt dus wel te verminderen.
- Bert: We werken samen met diverse instanties. Zoals de combibrug, het rolstoel
basketbaltoernooi van vorig jaar was erg succesvol. Allemaal goede dingen om de
sport te promoten. Samenwerkingen gaan goed. Acties waar geld te verdienen valt
zijn we bij: schipholfonds, Jacoba van beieren fonds, kinder gemeenteraad, etc.
- Marieke; het rolstoelbasketbaltoernooi gaat dit jaar weer plaats vinden.
AC
-

Er was een goede boterkoekenactie. Hiermee kon de TV en internet worden
aangesloten.

Barcommissie
- Gerard: De pin is geïntroduceerd. Positieve geluiden komen ervan terug. Toevallig is
er nu een internetstoring dus werkt hij niet.
o Jelle moet worden gecontact als internet het niet doet. Dan kan hij het
internet eventueel via de Stiwa laten resetten. Dit kan via het
emailadres/telefoonnummer van Gerard, wat bij de tablet hangt.
- Er wordt makkelijker afgerekend, het lijkt rendement te hebben.
- Diana en Jos willen komend jaar stoppen. Daar wordt een nieuw lid voor gezocht.
Gaat om met name het bijvullen van de bar. Fred gaat zijn team benaderen of er
iemand interesse heeft in deze taak.
Communicatiecommissie
- De vorige website is bruut gehackt. Er wordt nu gesleuteld aan een functionele
website met iets minder info (minder kans om te hacken).
- Marieke is het PR-deel van de communicatiecommissie.
o Marieke; het stuk van de boterkoekenactie voorafgaand aan de actie was
bijvoorbeeld erg zinvol. Veel Voorhouters wisten dat we zouden komen.
- Jelle en Milan zijn het social media deel.
7. Vacatures
1. Technische Commissie: Moustafa Mansour vertrekt
2. Wedstrijdcommissie: Roel van Driel stopt met het indelen/plannen van de
wedstrijden. Vervanger gevonden: Joey Slingerland.
3. Barcommissie: Jos Sari en Diana Sari stoppen met het aanvullen van de bar.
Fred gaat zijn team benaderen of er iemand interesse heeft in deze taak.
4. Trainers/coach tekort seizoen 2017/2018
TC gaat komende week bij elkaar zitten om te kijken wat de
verwachting is voor volgend jaar (incl wat leden verwachten).

8. Financieel verslag 2016
-

-

Matthe: ik heb de indruk dat we in rustiger vaarwater komen. Volgens Matthé zijn
we het wegvallen van de subsidie te boven. De verwachting is dat we met de huidige
contributie vooruit moeten kunnen. We hebben dit jaar een overschot van 2500, dus
dat is gezond.
Vraag Gerard: de boetes van de NBB vallen in Matthé’s overzicht onder de
bondsafdrachten. Volgens Ilja lopen de boetes voor sommige teams wel op tot een
totaal van €100. Geen coach invullen op het sheet, is bijvoorbeeld €15,-.
o Bert heeft vandaag geklaagd over de boetes bij de NBB. Het is geen werkwijze
zoals je met vrijwilligers om hoort te gaan. We verwachten, bijvoorbeeld,
eerst een waarschuwing of een bericht als er iets gaat wijzigen.
o Sportlink is een stuk duurder dan de nu gebruikte ISS. Maar de verwachting is
dat met Sportlink het aantal boetes omlaag gaat.

9. Begroting 2017
- Matthé: vorig jaar is een begroting vastgesteld, die moest worden bijgesteld. 2018
wordt waarschijnlijk hetzelfde als 2017. Annet heeft “beloofd” dat de sponsoring
omhoog gaat.
- De kascontrole commissie, Peter en Louise, is akkoord.
Decharge verleend aan bestuur én penningmeester voor gevoerd beleid.
Op deze financiële manier blijven we gezond. We hebben wat ruimte om een stootje op te
vangen.
10. Rondvraag
- Marieke heeft een vraag aan de TC, over het nieuwe beleid van de TC.
o Jelle: Tim van Zelst, Frans Mens, Lennard de Wit, Annet vd Putten en Jelle van
Werkhoven kwamen 3 maanden geleden bij elkaar omdat zij het beleid in de
vereniging miste. Zo ontstond een technisch beleid. Het is doorgesproken met
de trainers, die het positief in zagen. Het doel is: duidelijkheid te creëren.
Bijvoorbeeld m.b.t. bankspelers: ga je mee naar een uitje? Etentje? Het
antwoord is: een banker is een volledige speelster, dus ja. De TC zoekt samen
met de spelers naar een goed passend team. Er wordt gekeken naar sterke
speelsters, die ook zelf wat willen bereiken. Van een teamlid wordt verwacht
dat je bij een blessure, ook aanwezig bent op de trainingen. Ook daar kan je
van leren. De teams met ambitie mogen 2x in de week trainen, de overige
teams 1x in de week. Een 2e keer moet getraind kunnen worden met een
vergelijkbare leeftijdscategorie. Ambitie wordt bepaald door trainers, spelers
en TC.
o Marieke: emotionele veiligheid is heel belangrijk. Een meisje wat b.v. niet
meer 2 keer in de week bij het eigen team kan trainen, zal stoppen. Die vindt
het niet fijn om bij een ander team te gaan trainen. Reactie Jelle: er moet
tijdig worden begonnen met het leren kennen van andere teams, niet alleen
je eigen groepje. Dit bevordert de doorstroming in de vereniging en kan
ervoor zorgen dat de teams beter gevuld zijn. Er wordt natuurlijk ook gelet op
emotionele veiligheid.

o Ilja: er lopen veel bankspelers rond die niet 3x in de week willen trainen, maar
het houden bij 2x bij hun eigen team. Dit is lastig voor de trainers/coaches,
dus dat is ook iets wat moet veranderen waarom dit beleid is geschreven.
o Ilja: Het uitgangspunt is iedereen 2x in de week te laten trainen. Óf 2x per
week in eigen team, of 1x eigen team en 1x ander team/combiteam. Net als
het afgelopen seizoen, om DS1 en DS2 te combineren naast elkaar op het
veld.
o Peter; wordt er dan ook rekening gehouden met de training/wedstrijd
indeling? Antwoord Ilja: Ja.
o Jelle: het idee de nieuwe teamindelingen voor het seizoen kenbaar te maken.
En ook mogelijk te maken om voor de vakantie al een paar keer samen te
trainen.
o Annet: er moet in sommige teams wel voorzichtig mee worden omgegaan.
Het eruit pikken van 1 talent, kan een ander team benadelen. Ook moet er
goed worden gekeken naar wíe bepaalt dat er sprake is van ambitie.
o Louise: kunnen teams ook achter elkaar worden gezet? Dan kunnen jongelui
ook een halve training mee doen bij het 1 en vervolgens aansluiten bij de
ander. Reactie Jelle: hier is eigenlijk niet meer sprake van, omdat er wordt
gekeken naar 2 trainingen per week (niet 3 of 4 zoals nu). Maar goed punt, is
ook een manier om een ieder tevreden te stellen.
o Ruben: is het bij lagere teams (u12, H2) wel echt nodig om bij een blessure
toch aanwezig te zijn op de training? Ilja: nee, dit gaat met name om de teams
met ambitie. Louisa: ook bij jongere teams moet dit worden gepromoot.
Want dáár wordt veel geleerd, ook als je zelf even niet mee kan doen.
o Annet: hoe werkt de prioriteit? Reactie Moustafa: er wordt bepaald bij welk
team (hoog of laag team) de prioriteit ligt (door de speler). Voor dat team
wordt dan verwacht dat er wordt getafeld, gefloten, bardiensten gedraaid
etc.
o Moustafa wil wel blijven meewerken aan teamindelingen.
o Lennard: er moet aan spelers wel duidelijk worden gemaakt welke
consequenties hun keuze heeft. En dat de keuze vooral bij hunzelf ligt, wat nu
misschien niet helemaal uit het stuk komt.

