Agenda Algemene Leden Vergadering 2019/2020
Basketballvereniging Forwodians Bucks
Datum:
Plaats:
Tijd:

dinsdag 17 november 2020
Digitaal - Google Meet
19.45 uur

Afmelding
Mark van Velzen (tevens aanmelding voor kascommissie aankomend jaar)
Aanwezig bestuur
Jelle van Werkhoven
Lotte van der Hulst
Ilja van der Bij
Annet van der Putten
Peter Dofferhof
Deelnemers
Ralph van der Horst (speler MSE1 en coach MU16-1 en MU16-2)
Steph de Jong v.a. circa 20.00u (recreant)
Marco van der Putten
Vincent van Kampen (recreant) + Elske van Eenbergen
Marianne van Hage (moeder Guido van der Poel)
Fred Wulp (recreant)
Erika van Rooij (barcommissie)
Joy Terpstra (VSE1) + Willem Alkemade (MSE2)
Zeneb Mansour Baker (VSE1)
Maaike van der Putten (VSE1 + coach Meiden u16)
Lennard de Wit (recreant + CvB)
Larissa Daams (VSE1)
Willem van Egmond (recreant + CvB)
Alex Kleinhuis (coach V18)
Luc van Elk (MSE 1 coach M20)

1. Opening
Dankwoord van de voorzitter, Jelle.

2. Vaststellen agenda
Vastgesteld.

3. Verslag ALV 2019
Geen opmerkingen/vragen
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4. Mededelingen van het bestuur
-

Recreanten contributie - akkoord
Protocol erelid/lid van verdienste - akkoord
Protocol handelingen bij overlijden - akkoord

5. (Her)verkiezing van bestuursleden / aftredende bestuursleden
-

Aftredend, herkiesbaar: Peter - gekozen

6. Per commissie: toevoegingen aan jaarverslag 2019/2020 en plannen
voor de toekomst
Toevoeging opleidingscommissie (Ilja): Er was gestart met een scheidsrechtercursus,
maar door corona kwam dat stil te liggen. Er mag door jeugdteams wel worden
gespeeld, dus wij organiseren in de weekenden onderlinge oefenwedstrijdjes.
Cursisten zouden ook op deze wedstrijden hun praktijkervaring op kunnen doen,
maar cursusbegeleiders willen vanwege eigen gezondheid/veiligheid niet mengen in
groepen als dit niet nodig is. Begrijpelijk, maar we hopen dat de situatie snel kan en
mag versoepelen.
Sponsorcommissie (Annet): Het is niet gepast om nu op zoek te gaan naar
sponsoren, want bedrijven hebben het ook zwaar. Maar we boren wel graag alles op
om de vereniging in leven en in financiële gezondheid te houden. Annet is nog op
zoek naar mensen met creatieve ideeën en die misschien iets kunnen betekenen in
de sponsorcommissie, die inmiddels nog maar uit één persoon bestaat.
Erika van Rooij meldt zich tijdens de ALV al aan, om samen met Annet sponsoren te
zoeken. Superfijn!
Barcommissie (Erika): De koelkasten staan heel mooi, maar zijn nog niet echt in
gebruik geweest. Erika heeft de bar één keer moeten schoonmaken, maar dat
hadden de leden ook wel goed bijgehouden. Jelle heeft heel mooi een soepjesrek
gemaakt, zo lijkt het professioneler te worden. Erika hoopt dat ze snel weer wat
actiever mag worden in de bar.
Vrienden van Forwodians (Jelle): Jelle heeft hulp nodig, een uurtje per maand is
genoeg. Wie o-wie?

7. Financieel verslag 2019/2020
8. Begroting 2020/2021
Mark van Velzen heeft zich aangemeld voor de kascommissie van het komende
seizoen.

9. Rondvraag
Ilja – Sportraad: Vorig jaar september ingesproken bij de commissie welzijn. Toen
zijn wij gevraagd of we als verenigingen kunnen verenigen zoals dat in Noordwijk ook
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is gedaan. Dit heeft plaats gevonden met meerdere sport- en cultuurverenigingen.
Op 16 december zal er een convenant worden getekend met de sportraad Teylingen
en de Gemeente Teylingen. Het idee is dat de raad een brug is tussen de
verenigingen en de gemeente. De raad gaat actief informatie halen bij de
verenigingen. We hopen dat we op die manier ook beter worden gehoord, zeker de
kleine verenigingen.
Annet – Sporthal: Onze wens is o meen nieuwe sporthal te realiseren in Voorhout.
We hebben in september ingesproken bij de raad, maar we willen vooral aangeven
dat we een tekort aan ruimte hebben. We trainen al 7 jaar in Noordwijk en we
hebben het idee dat de gemeente ons niet hoort.
Dit jaar kregen we de behoefte om er een commissie van te maken en daarbij heeft
Lennard de Wit zich aangesloten. Achter de schermen is Fred Wulp ook betrokken.
Niet op de voorgrond, want hij werkt zelf bij de gemeente. Maar ingewikkelde
stukken is Fred bereid om toe te lichten. Peter Rodenburg, betrokken bij de stichting
Sport Promotie Teylingen (toekomstig Sportraad Teylingen), zit ook in onze
commissie.
Ilja heeft enkele maanden een stap terug gedaan uit deze commissie. Lisanne van der
Dussen (moeder van een peanut) is hierna aangesloten.
Op dit moment is de stand dat ‘binnenkort’ er weer nieuwe stukken komen voor de
raadsvergadering en een besluit nemen over sportaccommodaties in de gemeente
Teylingen. Toevoeging Lennard de wit: We moeten vooral de gemeente en de
ambtenaren blijven voeden met positieve ideeën, in de hoop dat ze het licht gaan
zien.
Rondvraag per persoon
Erika: Nee
Lennard: Nee
Fred: De jaarvergadering is altijd op dinsdag. Waarom? Reactie bestuur: Omdat dit
op basis van een datumprikker wordt gedaan voor alle bestuursleden. En dan komen
we per toeval op de dinsdag uit.
Vincent/Elske: Nee
Peter: Nee
Ruben/Maaike: Ruben wil weten hoe het gaat met de recreanten. Moet je van te
voren zelf al aangeven ik wil twee keer trainen? Antwoord bestuur: Ja en nee. Het
team waar je traint is leidend hierin. Als je bij de recreanten heren op dinsdagavond
traint, ben je ‘basic’ recreant. Voor de dames geldt dat je je in VSE1 inschrijft.
Daarmee word je automatisch wedstrijdspelende recreant.
Toevoeging Annet: er is ook behoefte van moeders die graag een balletje zouden
willen gooien. In die zin zien we graag een recreanten vrouwenteam. Toevoeging
Annet: Maar in de omgeving is er geen ruimte beschikbaar. We zijn er wel mee bezig,
maar voor alsnog is de ruimte er alleen in het weekend. En dat is precies wat deze
dames niet willen, die hebben in het weekend al verplichtingen. We zijn op zoek naar
een doordeweekse avond.
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Willem/Joy: Nee
Zeneb: Nee
Alex: Nee
Ralph: Nee
Larissa: Nee
Willem van Egmond: Nee
Marco: Nee
Steph: bedankt dat mijn opmerkingen van vorig jaar zo goed zijn opgepakt met het
bord ‘kom basketballen’. En vrouwen zijn altijd welkom bij de recreanten. Er is ook
wel een enkeling geweest, maar ze blijven om een of andere manier niet hangen.
Luc: Nee
Marianne: Nee
Annet: Nee
Peter: Nee
Ilja: Nee
Jelle: Nee
Lotte: Nee

10. Sluiting
Bedankt voor jullie aanwezigheid!
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