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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van een nogal bewogen jaar. Dit jaarverslag zal
beschrijven welke activiteiten gedurende het seizoen 2012/2013 zijn ontplooid
in en rondom de vereniging, Landslake Lions.
Wij hebben dit jaarverslag opgesteld voor alle belanghebbenden van de
vereniging. Het doel van dit verslag is om alle gebeurtenissen van het afgelopen
jaar in en omtrent de club overzichtelijk te maken.
Om ervoor te zorgen dat het rapport overzichtelijk en helder blijft, zullen de
verschillende onderwerpen zo kort en bondig mogelijk beschreven worden.
Mocht u meer details willen hebben over een specifiek onderwerp, dan kunt u
daar altijd navraag naar doen.
Talloze gebeurtenissen hebben een grote impact gehad binnen onze
toonaangevende basketbal vereniging. Mensen die aankondigden afscheid te
nemen, wisselingen binnen het bestuur, ontbreken van een hoofdsponsor en
verandering van het uiterlijk van de club.
Naast de vele wijzigingen en de daarbij komende problemen zijn er natuurlijk
ook successen behaald. De dames 1 wint de supercup, speelsters uitgenodigd
voor het nationaal team, meerdere teams worden kampioen, inclusief dames 1
en één team wordt zelfs Noord Hollands kampioen.
Dit alles kon bereikt worden door meerdere leden en vrijwilligers die een extra
steentje bijdragen om alles weer te laten draaien en om zo iedereen hun
geliefde sport weer te laten uitoefenen.
Het ontbreken van een hoofdsponsor heeft veel teweeg gebracht. Dit is terug
te zien in onze financiën. Al met al sluiten wij dit jaar positief af, maar er moet
nog zeker op de kleintjes worden gelet.
Uiteindelijk wegen de successen zwaarder dan de tegenvallers, waardoor wij
weer trots kunnen zijn op onze vereniging, maar ook vooral trots op de
vrijwilligers. Het voornaamste sleutelwoord voor het succes is dan ook
vrijwilligers.
Angelo Eudoxie & Erwin Rosenkrantz
Bestuursleden Landslake Lions
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Activiteiten
Hier wordt beschreven wat de werkafspraken waren gedurende het vorig
seizoen. Daarnaast wordt duidelijk welke activiteiten het bestuur heeft
uitgevoerd.
Naast organisatorische activiteiten, worden ook enkele activiteiten uitgelicht
die door onze leden en/of vrijwilligers zijn uitgevoerd.
De vooraf gestelde doelen van het bestuur voor de vereniging waren:
 Het opzetten van een duidelijke structuur en bestuursorgaan;
 Een eerste stap zetten voor een stijgende ontwikkeling van de
herenteams;
 Geen verlies draaien, bij voorkeur winst;
 Eén ieder met plezier laten basketballen bij de vereniging.
Hieronder volgt een opsomming van de organisatorische veranderingen die
hebben plaatsgevonden tijdens het seizoen 2012/2013:
 Daan van Veen en Stef Bloem worden vervangen door een nieuw
samengesteld bestuur;
 Er is voor elke tak van basketbal binnen de vereniging een aparte
commissie gevormd. Deze commissies bestaan uit een bestuurslid en een
aantal vrijwilligers;
 Heren 1 na 25 jaar zijn rentree laten maken in de Eerste Divisie;
 Elk team voorzien van een trainer en coach;
 Clinic georganiseerd voor trainers en coaches.
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Hieronder volgt een opsomming van overige, niet minder belangrijke,
activiteiten die hebben plaatsgevonden binnen Landslake Lions:
 Dames 1 wordt kampioen van de eredivisie en wint de beker;
 Mooie opbrengst grote Clubactie;
 Geslaagd Sinterklaastoernooi;
 Krokus Basketball Clinic;
 27 ste Summer Basketball Camp door Mario Bennes;
 Mooie afsluiting seizoen d.m.v. mixtoernooi met eindfeest;
 Dames 4, Mu18-1, Mu16-1, Mu14-1, Ju16-2, Ju14-3 en Ju12-2 zijn
allemaal kampioen geworden;
 Mu14-1 is Noord Hollands kampioen geworden en hierdoor hebben zij
zich gekwalificeerd voor het Nederlands kampioenschap.

Jaarverslag 2012/2013

Publiciteit
Als club nemen wij initiatieven t.b.v. het promoten van onze vereniging. Het
doel hierbij is om onder andere meer bekendheid te genereren, potentiele
sponsors te bereiken en nieuwe leden aan te trekken.
Wij gebruiken onder andere de volgende middelen om dit doel te bereiken:
 De website: www.landsmeer.nl;
 De website: www.landslakelions.nl;
 De website: www.probuildlions.nl;
 Facebook pagina: Landslake Lions;
 Sponsorcommissie.
Daarnaast zorgen externe factoren ervoor dat wij als vereniging in het oog
springen bij het grote publiek. Zowel eenmalige als terugkerende activiteiten
dragen hieraan bij. Wederom een aantal voorbeelden:
 De Lokale Omroep Landsmeer brengt regelmatig verslag uit van
gespeelde wedstrijden door de Heren 1 en de Dames 1.
 Molly McDowell uitgeroepen tot MVP seizoen 2012/2013 van de
Eredivisie.
 NBB’s Basketball’sCool.
 Speelster Kim van Asten krijgt een full basketbal scolarship in het verre
Canada;
 Vrijwilligster van het jaar Margriet Hovinga;
 Speelster Femke Slim geplaatst in het nationaal team VU15;
 Speelsters Mirthe Meskers, Tessa de Bie en Beau Baars uitgenodigd
voorselectie Nationaal Team.
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Externe contacten
Ter ondersteuning van de activiteiten die worden beoefend in de sporthal heeft
de vereniging beroep gedaan op diverse externe contacten. In dit hoofdstuk
wordt duidelijk welke organisaties, instellingen en personen dit waren.
 Slamdunkz
o Slamdunkz is verantwoordelijk voor alle tenues van de vereniging.
 Gemeente Landsmeer
o Samen met de Gemeente Landsmeer is afgestemd wanneer de
vereniging de sporthal ter beschikking heeft t.b.v. trainingen en
wedstrijden.
 Diverse partijen m.b.t. sponsoring
 Nederlandse Basketbal Bond
o Regelmatig is er contact met de Nederlandse Basketbal Bond voor
het afstemmen van verschillende zaken. Hierbij moet bijvoorbeeld
gedacht worden aan wedstrijden, scheidsrechters en
voorlichtingen.
 BC Apollo
o BC Apollo en Landslake Lions hebben gezamenlijk een Mu20 team
opgezet
 In 2Work Waterland Bolwerk
o Verenigingen binnen de regio waterland hebben gezamenlijk
diverse teams opgezet
 Club logo
o Het bestuur heeft een beroep op Jim Handstede gedaan voor het
ontwikkelen van een nieuw club logo.
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Interne organisatie
Het bestuur
Sinds oktober 2012 zijn Daan van Veen en Stef Bloem officieel afgetreden als
bestuur van de vereniging. Een jonge groep heeft de taak van hen
overgenomen, onder het toezicht van een ervaren adviseur.
Momenteel bestaat deze uit de volgende leden:
o Hans Larooi
o Melle Larooi
o Angelo Eudoxie
o Chelsea Wooninck
o Erwin Rosenkrantz
De vrijwilligers
Het bestuur wordt bij haar activiteiten ondersteund door een legioen aan
vrijwilligers. Hier zijn wij als vereniging uiteraard erg trots op. Zo bestaat elke
commissie uit een groep vrijwilligers, maar zijn er ook trainers, coaches,
kassières, scheidsrechters en nog veel meer die graag een steentje bijdragen.
Om onze waardering te tonen, is er elk jaar iemand de titel ‘Vrijwillger van het
Jaar’ achter zijn of haar naam krijg. In het seizoen 2012/2013 was dat Margriet
Hovinga.
Het ledenbestand
De vereniging telde aan het eind van het seizoen 2012/2013 de volgende aantal
leden:
310 spelende leden, onderverdeeld in 21 teams.
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Financiën
Hieronder volgt een overzicht van de winst- en verliesrekening van
Landslake/ProBuild Lions 2012/2013.
€
€
Baten
Contributies
43.631,95
Sponsors
600,00
Advertenties
202,50
Opbrengst loterijen
2.015,33
Subsidie Gem.Landsmeer
1.343,00
Recetteopbrengst competitie Dames 1
2.325,00
Opbrengst Scheidsrechtersboetes
45,00
Inschrijfgeld nieuwe leden
70,00
Kleding
1.053,00
Diverse opbrengsten
1.009,18
Totaal opbrengsten
52.294,96
Lasten
Vergoeding/opleidingskosten trainers
Kosten scheidsrechters
Afdrachten NBB
Zaalhuur
Inschrijfgeld toernooien
Porti
Kosten website/clubblad
Overige kosten
Bankrente en -kosten
Totaal kosten
Exploitatieresultaat Vereniging
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5.257,50
1.625,00
17.039,33
24.804,25
755,00
133,37
838,63
1.700,62
35,32
52.189,02
105,94

Hieronder volgt een overzicht van de begroting van Landslake Lions 2013/2014.
Begroting 2013-2014
€
Baten
Contributies
Tenues (Opbrengsten)
Advertenties
Opbrengst loterijen
Subsidie Gem.Landsmeer
Recetteopbrengst competitie Dames 1
Inschrijfgeld nieuwe leden
Diverse opbrengsten
Totaal baten

45.000,00
4.500,00
200,00
1.500,00
800,00
1.500,00
100,00
1.000,00

Lasten
Vergoeding/opleidingskosten trainers
Kosten scheidsrechters
Afdrachten NBB
Zaalhuur
Tenues (Kosten)
Inschrijfgeld toernooien
Materialen
Boetes
Porti
Kosten website/clubblad
Overige kosten
Totaal lasten

5.000,00
1.600,00
18.000,00
25.000,00
750,00
500,00
750,00
750,00
150,00
900,00
1.000,00

Resultaat
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€

54.600,00

54.400,00
200,00

Vooruitzicht
Wij willen alle leden en overige betrokkenen, de mogelijkheid bieden hun persoonlijke doelstellingen
zo veel mogelijk te realiseren. Dit voor zowel de recreatieve als de prestatieve wensen.
Het bestuur coördineert alle organisatorische zaken om de verenigingsdoelstellingen te realiseren.
We streven een combinatie na van jeugd en senioren versus recreatief en topsportgericht. De diverse
doelgroepen krijgen een eigen commissie. Deze commissies krijgen een ruime eigen
verantwoordelijkheid, het bestuur stelt de hoofdlijnen vast.
Momenteel hebben we een zeer sterk dames1 team en een geweldige jeugdopleiding voor met
name de meisjeskant. Voor alle teams hebben we goede trainers en coaches die bewezen hebben tot
op topniveau te kunnen presteren. Wat extra aandacht willen we gaan geven aan diegenen die niet
de ambitie hebben de absolute top te bereiken, dit voor zowel de meisjes als de jongens.
De jongenskant willen we een zelfde ontwikkeling laten doormaken, de basis is er voor aanwezig. We
hebben een paar goede en enthousiaste trainers en middels de samenwerking met het Bolwerk
Waterland kan de jeugd tot 20 jaar een hele goede opleiding krijgen. Om daarna deze jongens een
goede doorstroming te bieden willen we met het heren1 team ook de nationale top bereiken.
Naast bovenstaande ambities hebben we nog een aantal andere doelstellingen:
 Opzetten beleid voor opleiden van scheidsrechters, we willen meer en betere scheidsrechters
vanuit de vereniging klaarstomen voor deze kant van het basketbal.
 Opzetten van beleid voor positivisme en respect, in alles wat we doen willen we dit naar voren
laten komen.
 Ieder team verdient een gekwalificeerde trainer / coach.
 Financiële band tussen vereniging en stichting Dames 1 terugbrengen naar een minimaal niveau.
 De topteams van jeugd en senioren bestaan, op termijn, voor minimaal 2/3e uit zelf opgeleide
spelers.

Jaarverslag 2012/2013

