Notulen algemene ledenvergadering BANZO/Side-Out
Wanneer:

dinsdag 8 januari 2019

Waar:

sportcafé ’t Noorderslag te Slagharen

Tijd:

20:00 uur

1. Welkom
Voorzitter Gerhard Schippers heet de aanwezigen van harte welkom en opent de ALV 2017-2018.
Vanwege een overgang van penningmeester en veel financiën die nog lopend waren in 2018 en pas
eind 2018 zijn verwerkt maakt dat de ALV gepland is op 8 januari 2019.
Helaas kent ook deze ALV weer een lage opkomst. Er zijn 22 leden aanwezig, 1 heeft zich formeel
afgemeld. Men heeft de afgelopen jaren diverse dingen geprobeerd om meer leden op de ALV
aanwezig te krijgen. Helaas zonder echt resultaat. Voor het bestuur is de aanwezigheid van haar leden
zeer belangrijk en natuurlijk is het ook een blijk van waardering aan de vrijwilligers die onze vereniging
mede draaiende houden. Het verzoek aan de niet aanwezige leden, via de notulen, om in de toekomst
in groten getale aanwezig te zijn.
2. Mededelingen
De vereniging kent sinds enkele maanden een nieuwe hoofdsponsor. Het in Hoogeveen gevestigde
Banzo heeft zich voor de komende jaren als hoofdsponsor aan onze vereniging verbonden. Gerhard
bedankt in het bijzonder Anrico Wassing. Anrico heeft deze nieuwe hoofdsponsor weten aan te trekken.
Vanaf september 2018 heet de vereniging BANZO/Side-Out. Anrico wordt namens de aanwezigen
bedankt middels een applaus.
3. Toelichting en verslagen
– Technische commissie
TC legt het technisch beleidsplan en toekomstvisie uit. Dit plan is ook terug te vinden op onze site
www.side-out.nl. Van de leden ontvangt de TC complimenten. Daarnaast zijn de sportieve verrichtingen
in zijn geheel uitstekend te noemen. Tevens is met deelname van Jongens B aan het NK en de selectie
van Stijn de Ruijter uit heren 1 duidelijk dat de ingeslagen sportieve route zijn vruchten afwerpt.
Daarnaast is in de dameslijn een flinke verjonging gaande met een mix van routine. Dit zal in de
toekomst ook sportief zijn vruchten moeten gaan afwerpen. Wel is het jammer dat er een lichte
ledendaling heeft plaats gevonden, zonder dat hier direct invloed op uitgeoefend kon worden. Er zijn
veel nieuwe leden bijgekomen, maar er zijn er net iets meer leden die zich hebben afgemeld. De TC
wil dichter bij de teams, trainers en coaches zijn en heeft hierin het afgelopen jaar al mooie stappen
gezet.
- Activiteiten commissie
Bram Seinen legt uit welke activiteiten de AC ontplooit en de successen hiervan. Mochten leden ideeën
hebben kunnen leden deze aan Bram doorgeven of via de contactgegevens op onze site. Daar heeft
iedere commissie zijn eigen contactgegevens.
– Sponsorcommissie
De sponsorcommissie heeft 2 nieuwe leden verwelkomt. Jeroen van der Most en Sandro Vlug treden
toe tot de commissie. Uiteraard wordt hun toetreding onder applaus gewaardeerd. Naast de nieuwe
hoofdsponsor BANZO is de commissie er ook in geslaagd om nog een nieuwe sponsor te binden. Shell
Tholen te Slagharen is ook toegetreden tot de sponsoren van BANZO/Side-Out. Nieuwe sponsoren zijn
zeer welkom. De commissie doet ook een oproep aan allen om als men potentiële sponsoren weet de
namen van deze potentiële sponsoren aan de commissie door te geven. Zij zullen uiteraard daar actie

op ondernemen. Leden zijn zelf ook vrij om daarin een rol te spelen, maar wel onder begeleiding van
de commissie.
- Scheidsrechterszaken
Tonny van der Weerd geeft een toelichting op het reilen en zeilen omtrent onze scheidsrechters. Er zijn
meer leden met een scheidsrechterbewijs en dat is een positieve ontwikkeling. Graag zou hij nog
scheidsrechters willen die graag hogerop willen fluiten.
Indien een lid van een team een wedstrijd moet fluiten en deze verzaakt komt de sanctie ten laste van
het hele team. Daarnaast zoekt de commissie nog iemand die scheidsrechters wil inplannen. De nieuwe
lijst hangt in de sporthal, bij de ingang. Oproep aan alle leden om deze lijst iedere week voor jezelf te
raadplegen. Eric Rutgers heeft de lijst op de site geplaatst, onder ‘Takenschema’. Gertjan Bril houdt
een lijst bij van onze scheidsrechters met een licentie.
– Communicatiecommissie
Karel Hilberdink houdt een korte presentatie, deze kan men terugvinden op de site bij de communicatie
onder het kopje commissies. Allereerst wordt Eric Rutgers door Karel bedankt voor zijn enorme inzet
voor onze nieuwe website. Dit wordt door de aanwezigen gewaardeerd met een applaus. De commissie
bestaat naast Karel uit Milou Schlepers en Irena Snippe. Belangrijkste uit de presentatie is dat de
commissie de website als leidend communicatiemiddel gebruikt. Leden kunnen alle informatie die zij
zoeken sowieso op de website vinden. Daarnaast beschikt de vereniging nu over veel verschillende
social mediakanalen, deze worden ingezet wanneer noodzakelijk. Denk daarbij aan verslagen,
nieuwtjes, uitnodiging ALV en veel andere zaken. Sommigen zaken worden niet op die wijze gedeeld,
vandaar dat de commissie de leden erop wijst dat op onze site alle beschikbare informatie te sowieso
te vinden is. De commissie is afhankelijk van de input van leden, vrijwilligers en teams. Deze dienen
informatie aan te leveren en de commissie zorgt ervoor dat informatie snel en via de juiste kanalen
wordt gedeeld. Inhoudelijk let men zoveel mogelijk op grammatica en spelling en andere belangrijke
zaken. Meer informatie is te vinden op de site. Ideeën, verbeteringen? De commissie hoort het graag
via de contactgegevens van de commissie op de site of face to face in de sporthal of waar men elkaar
ook mag treffen. Karel bedankt de aanwezigen voor hun aandacht.
4. Bestuursverkiezing:
Helaas zijn er na enkele jaren van trouwe dienst ook aftredende bestuursleden en niet herkiesbaar.
Zowel aftredend voorzitter Gerhard Schippers en penningmeester Fenske van der Steege worden
bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren.
Op dit moment is er nog geen vervanger voor Gerhard, maar er is tijdens de vergadering een
commissie in het leven geroepen die een herziening gaat doen van de statuten. Doel van deze
commissie is om mogelijkheden te beschrijven om de toekomst op bestuurlijk niveau weer op orde
te krijgen. Zij komen 30 januari bij elkaar. Hiervoor hebben zich gemeld: Martin Klomp, Fokko van
der Graaf, Bram Seinen, Anrico Wassing en Karel Hilberdink. Zij komen spoedig met een voorstel.
Deze zal t.z.t. afgestemd moeten worden in een in te lassen extra ledenvergadering.
Naar aanleiding van bovenstaande blijven er enkele vacante posities open staan. Heeft met
belangstelling voor een van deze posities of vragen hierover? Men kan bij Bram Seinen terecht
voor meer informatie.
Vacante posities in het bestuur:




Secretaris
Voorzitter
Ledenadministratie

5. Verslag kascontrole commissie/kiezen nieuwe commissie
De kascontrole is dit jaar gedaan door Anrico Wassing en Karel Hilberdink. Deze is goedgekeurd
en er waren geen op of aanmerkingen. Voor de eerstvolgende kascontrole heeft Ron Varwijk zich
gemeld als vrijwilliger. Hij zal samen met Karel volgend jaar de controle uitvoeren.
6. Verslag penningmeester, afsluiting boekjaar ‘17/18, begroting boekjaar ‘18/19
De cijfers van afgelopen seizoen en de begroting voor het nieuwe seizoen worden toegelicht door
penningmeester Bram Seinen. Op dit moment zijn er voldoende liquide middelen in kas. Maar
gezien de stijgende kosten, zoals huur en Nevobo afdrachten en een lichtelijk afname van
sponsoren en leden is het wel zaak de komende jaren meer inkomsten te genereren. Er zullen
meer sponsoren geworven moeten worden en wellicht kunnen er op bepaalde zaken nog bezuinigd
worden. Hiervoor gaat Bram samen zitten met onder andere Karel Hilberdink om te kijken wat de
mogelijkheden zijn in de huidige financiële huishouding.
Uiteraard een oproep aan alle leden om mee te denken aan het creëren van meer financiële
armslag zodat de langere termijn toekomst van de vereniging en haar doelen ook gerealiseerd
kunnen worden.
7. Rondvraag
Sandro Vlug komt met de suggestie om na een ALV een gezamenlijke activiteit met de leden te
organiseren. Dit plan wordt voorgelegd aan de AC en zij komen erop terug.
Helaas kon Gertjan Bril vanavond namens materialenbeheer niet aanwezig zijn, maar een lid
deelde namens hem een verzoek mee aan alle leden. Graag na je training alle materialen netjes
terug leggen op de plek waar ze horen en laat de gehele hal netjes achter na gebruik. Dit geldt ook
op wedstrijddagen. Vaak zijn er veel etensresten en verpakkingen die achter worden gelaten op
diverse velden. Laten we met elkaar de zaken netjes achterlaten en opbergen daar waar het hoort.
Verzoek van Karel om de volgende ALV een beamer te regelen, dan wel de kantine te reserveren.
Hiermee is het voor commissies makkelijker en duidelijker om zaken te presenteren, dit zou
uiteraard ook voor het bestuur kunnen gelden.
8. Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor haar of zijn aanwezigheid. Daarnaast nodigt hij de aanwezigen
uit om in het sportcafé onder het genot van een drankje de avond af te sluiten. Het bestuur met
applaus bedankt voor hun inzet en hiermee is de ALV van 2017-2018 gesloten.

