
Notulen ALV 24 november 2015 

Aanwezig  

 Harry Duikers 

 Arie Gorissen  

 Peter Oosting 

 René Bakker 

 Jim Handstede 

 Douwe van Veen 

 Lisette Wijdenbosch 

 Mirjam Spiekman 

 Patricia Reeders 

 Bram de Vries 

 Demy Oosting 

 Jeffrey Groefsema  

 Gerard Handstede 

 Irene Buijs 

 Ramon Schliszka 

 Jaap Pelk 

 Sabine Barthel  

 Remmert van Eijle 
 
Bestuur 

 Marcel Kuijpers 

 Yuri Sprenger 

 Stef Bloem 

 Daan van Veen  

 Chelsea Wooninck 
 
Afgemeld 

 Ferdinand van Veen 

 Kim van Asten  
 
Besproken:  
Marcel opent de vergadering. Er is 1 agendapunt: de financiën.  
 
Waterland leden mogen stemmen. Rachel Duikers wordt deze vergadering beschouwt als lid van de 

vereniging.  

Harry geeft aan dat hij graag een maximum wil stellen voor het uitgeven van geld. Marcel geeft aan 

dat we scherper te werk gaan betreft de uitgaven. Dit punt wordt besproken op de volgende ALV.  

Elk lid mag 1 iemand machtigen om te stemmen. Dus maximaal 2 stemmen per persoon.  
 
Er wordt tijdens deze vergadering geen besluitvorming gegeven over komende seizoen. Er wordt 

alleen gestemd over de financiële problemen van het huidige seizoen.  

Tijdens de twee bijeenkomsten om ideeën in te brengen om geld te generen zijn onder andere 

geweest een sponsorloop, basketball challenge, VIP kaart Dames 1, rommelmarkt, vriendenloterij.  



Yuri geeft aan dat Ferdinand twee ideeën heeft ingeleverd bij het bestuur: loterij en obligaties.  

Wanneer de contributie dit seizoen niet wordt verhoogd, komen we 7.500 euro te kort. De bedoeling 

is om dit seizoen op 0 uit te komen. Dit betekent dat we nog niet uit de overige schulden zijn.  

Actie bestuur. De eerste twee termijnen zijn nog niet afgeschreven. Yuri gaat zorgen dat dit zo snel 

mogelijk wordt geregeld.  

Actie bestuur. Mailadressen up-to-date krijgen in ISS.  

Contributieverhoging opties:  
1. 5% verhoging (nog steeds een gat van 1500 euro) 

2. 9% verhoging  (nog steeds een gat van 1000 euro) 

3. 12% verhoging (nog steeds een gat van 500 euro) 

Verhoging + sponsorloop  

Deze verhoging geldt alleen niet voor de dames en heren recreanten.  

Stemming:  
1. 12 x 3 = 36 stemmen 

2. 2 x 3 = 6 stemmen  

3. 6 x 3 = 18 stemmen  

Uitkomst: 5% contributieverhoging 

Remmert van Eijle vraagt zich af of er ruimte is in de begroting waar naar gekeken kan worden?  

Marcel geeft aan dat misschien de MU16, MU18 en MU20 anders ingedeeld moeten worden om geld 

te besparen en Heren 1 een klasse lager te laten spelen. Deze twee zouden het gat dichten. 

Ramon geeft aan dat hij bereid is zijn coachvergoeding in te leveren dit seizoen.  

Nieuwe stemming: 
 7,5% verhoging éénmalig (23 x3 = 69 stemmen) 

Tussenresultaat:  
Contributie wordt éénmalig verhoogd met 7,5% en er wordt gekeken naar de begroting. Halverwege 

januari komen we opnieuw bij elkaar om dit resultaat te bespreken.  

Actie bestuur. Sommige gezinnen hebben bijvoorbeeld 4 leden. Misschien moet er een maximum 

gesteld worden per gezin. 

Decharge: 
De kascommissie geeft aan dat de cijfers correct zijn. Kascommissie adviseert de leden decharge te 

verlenen. Stemming voor decharge: 17 x 3 = 51 stemmen. Decharge is verleend.  

Overig 
Actie. Notulen bestuursvergadering openbaar maken via de website.  
Actie (Yuri). Hans Larooi vragen of hij een bijdrage wil leveren.  
Actie. Stichting basketballvrienden van Landsmeer oprichten? 


