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Agenda jaarvergadering Velser Basketballclub Akrides 
 
 
Vrijdag 8 september 2017 20.00 – 22.00 uur 
 
 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen 
 

3. Ingekomen stukken 
 

4. Verslag ALV 9 september 2016 
 

5. Jaarverslagen 
 
a) Bestuurlijk jaarverslag 

 
b) Technische commissie 

 
c) Sponsorcommissie 

 
6. Financiële afsluiting seizoen 2016-2017 

 
7. Bestuursverkiezing 

a) Aftredend voorziter: Marianne Kollaard. Voorgedragen: Terry van den Akker 
 

b) Aftredend sponsorcommissie: Frans de Vilder. Voorgedragen Gijs Schouten 
 

8. Begroting seizoen 2017-2018 
 

9. Scheidsrechterszaken 
 

10. Rondvraag 
 

11. Afsluiting 
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4. Verslag ALV 6 september 2016 
 

Notulen Algemene Leden Vergadering V.B.C Akrides 

Datum: 6 september 2016 

Afwezig: Arnold van Strien, Jaap Z, Klaas Z. 

Aanwezig:  Mara H, Jessica A, Ryanne A, Tom S, Gijs S, Tom O, Haico K, Maud G, Milja K, Ingrid J, Klaas K, Jos M, 
Frans d V, Rob K, Marianne K, Britt P, Paul B, Birgit V, Milco V, Frank d P, Nel O, Irene F, Terry F, Isa H, Take H, 
Yascha K, Monique A, Rene A, Laurens d V, Wytze B, Niels K, Lars K, Jacqueline Z, Alphons Z, Sjors Z, Andre K, 
Denise K, Lars W, Bert S, Luciano R, Jeremy S, Mathijs K, Stefan T, Jose G, Joep T, Igor P, Jitka H,  Jeroen B 

1. Opening 
Marianne opent de vergadering. 
 

2. Scheidsrechterszaken 
Zie ingekomen stukken. 

3. Mededelingen 
Michiel de Haan onze penningmeester kan helaas niet aanwezig zijn. 

4. Notulen/actielijst vorige vergadering 
Er zijn geen vragen over de notulen van vorig jaar. 

5. Ingekomen stukken 

Arnold van Strien heeft op Facebook een bericht geplaatst over de begeleiding van de scheidsrechters. Dit zal in 
het bestuur besproken worden. Haico wil hier ook wel een rol spelen. Er zal actie worden ondernomen hierop. 

6. Uitgaande stukken 

Geen uitgaande stukken 

7. Jaarkalender 

Geen opmerkingen 

8. Technische Commissie 

Jacqueline: Het is een behoorlijke klus wat we met zijn vieren oppakken. Monique vertrekt helaas maar Rob 
Koch en Birgit Valstar komen hiervoor terug. We hebben ook veel leuke enthousiaste trainers etc. 

We hebben nog geen coach/trainer voor U16-2 en U18, Jacqueline vraagt of iemand hiermee kan helpen.  Ook 
zijn er nog trainingen zonder trainer: Woensdag in Oost en maandag in de Springplank. 

9. Sponsorcommissie 

Frans: Zeer positief seizoen gehad, 6 mensen in de sponsorcommissie. Actief op de website en Facebook, met 
verhalen etc. Waar eerdere seizoenen sponsors afhaakten zijn er dit seizoen weer sponsors bij gekomen. 

Haico: Komt toename door toeval of een betere aanpak? Frans: toeval. Bert: zijn dit eenjarige donaties? Frans: 
één is 1-jarig en er zijn nog een paar die meerdere jaren contract hebben.  

Maud: niet op de hoogte van de Vomar actie. Frans: staat iedere keer in het clubblad. Bij vragen kan je bij 
Marga zijn. 

Rabobank fietstocht was ook weer een succes. 

10. Financiën 
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Marianne: De Kascontrole heeft nog niet plaatsgevonden. Wanneer dit is gedaan, willen we op de begroting 
nog een keer schriftelijk akkoord vragen. De begroting voor komend jaar hangt hieraan vast. 

Marianne: De voorlopige begroting laat een negatief bedrag zien, maar dit is een klein bedrag dus: geen 
contributie verhoging. 

Denise: vrijwilligers van € 1.750 wat is dat? Frans: dit zijn diverse vrijwilligers die op de club aanwezig zijn.  

Irene: Begroting voor dit jaar voor coaches ligt hoger dit jaar dan vorig jaar. Hoe komt dat? Marianne: andere 
regelingen met coaches. 

11. Bestuursverkiezing 
Monique wordt bedankt voor al haar inzet afgelopen jaren. Michiel is niet aanwezig maar neemt ook afscheid. 
Birgit Valstar wordt voorgedragen als lid van de Technische Commissie en Britt Pluimert wordt voorgedragen 
als nieuwe penningmeester, als bestuur zijn wij hier heel blij mee. We vinden het ook heel fijn als er meer 
spelende leden lid zijn van het bestuur. 

Bestuursverkiezing: 

Marianne: voorzitter 

Frans: sponsorcommissie 

Britt: financiën 

Birgit: Technische Commissie 

Allen unaniem aangenomen. 

Marianne: Wanneer er vragen of problemen zijn, dan worden we graag op de hoogte gesteld. 

12. Begroting komend seizoen 
De begroting van komend seizoen is uitgesteld vanwege het feit dat het afgelopen seizoen financieel nog niet 
kan worden afgesloten. 

13. Rondvraag 
Bert: Vorig jaar zijn er afspraken gemaakt om met verschillende coaches in de mannenlijn een opleidingsplan te 
maken. Het idee hiervan is dat er een lijn ontstaat en teams bij elkaar kunnen bankspelen. Heren 2 speelt op 
vrijdagavond, maar eigenlijk zou U22 hier moeten spelen zodat zij kunnen bankspelen bij Heren 1. Nu is hier te 
veel overlap in. 

Nel: er zijn altijd opmerkingen gekomen vanuit jeugdteams dat het op vrijdagavond te laat wordt. Paul: maar 
U22 teams vallen onder senioren. Nel gaat kijken of ze dit nog kan aanpassen. Je mag in principe niet meer 
wijzigen, tegenstanders moeten hiermee akkoord gaan. Jacqueline: we hadden het graag liever eerder 
gehoord, dan hadden we hier eerder rekening mee kunnen houden. In de drukte van de teamindelingen etc. 
kunnen er dit soort ‘foutjes’ tussen doorglippen. 

Paul: er moet elke 2 jaar een nieuwe kascommissie opgesteld worden. Voor dit jaar kan Paul dit niet meer 
doen. Jose Groot zou dit wel willen doen mogelijk met Terry. 

Denise:  Voor middelbarescholen wordt er ook een toernooi georganiseerd. Denise heeft dit wel al op haar 
school liggen, Jos is hier alleen nog niet van op de hoogte. Jos wil hier wel mee helpen en gaat het een en ander 
navragen. 

14. afsluiting 
Marianne sluit de vergadering 
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5. Jaarverslagen 2016-2017 
 

a) Bestuurlijk jaarverslag 
 

Dit seizoen is sportief gezien heel goed verlopen, een aantal teams is kampioen geworden waarbij Heren 1 
onder leiding van Bert Samson zelfs is gepromoveerd naar de promotiedivisie in een spannende finale tegen 
Beverwijk in Zwolle. Ook Dames 1 is kampioen geworden onder aanvoering van Oscar Taal en Maarten van den 
Boor. Gelukkig zijn ook andere teams, teveel om op te noemen, in meer of mindere mate succesvol geweest. 
Feit is dat met veel beleving en inzet onze leuke sport wordt beleefd, onder leiding van vele enthousiaste 
vrijwilligers voor coachen, trainen en allerlei bijkomende zaken. En onder aanmoediging van vele ouders, 
verdere familie en belangstellenden. 

Dit seizoen begon, evenals vorige keer met een gezellige pubquiz als afsluiting van de algemene 
ledenvergadering. De quiz, georganiseerd door Gijs en Tom Schouten, bevatte naast vragen over nieuws 
natuurlijk ook de categorieën basketball en Akrides. Helaas kon het familietoernooi in december niet doorgaan, 
de NBB had namelijk direct in het laatste weekend na de kerstvakantie al wedstrijden gepland. Een mooie 
traditie is het kamp voor de jongste jeugd. Dit jaar is weer bij de scouting in Zandvoort een onderkomen 
gevonden. Net als vorig jaar in de nabijheid van een sporthal waar op zaterdagmiddag een clinic door Marvin 
en vele vrijwilligers werd gegeven. Verder zijn een speurtocht, spelletjes, een feest en een zwemmiddag 
georganiseerd. Dit alles onder deskundige leiding van Denise, Wouter, Wytze, Yascha, Douwe en Niels. 

Als een herhaling van het bestuurlijk verslag van vorig jaar (en de jaren daarvoor), wil ik toch ook graag het 
opleidingsprogramma noemen. Binnen de NBB maar ook binnen onze vereniging wordt veel waarde gehecht 
aan goed opgeleide scheidsrechters en aan spelers die de regels kennen. Afgelopen seizoen is een en ander 
veranderd aan de opleidingen, we zijn voorzichtig begonnen met de spelregelcursus. Komend seizoen gaan we 
volop aan de slag met de spelregelcursus en de daarop volgende scheidsrechtercursussen BS2 (voormalig F) en 
BS3 (voormalig E). We hopen door de nieuwe opzet van deze cursussen op een hogere opkomst dan voorheen. 
Wel blijven we kwetsbaar qua scheidsrechters met een hoger niveau, gelukkig hebben we nog steeds een 
aantal vrijwillige scheidsrechters die al vele jaren voor Akrides fluiten. Feit is wel dat als we, om wat voor reden 
dan ook, niet genoeg gekwalificeerde scheidsrechters hebben, dit direct consequenties kan hebben voor de 
inschrijving op niveau van de teams. 

Dit jaar kende het bestuur de volgende samenstelling: Nel Oosterveer, Jos Meijer, Frans de Vilder, Suzanne 
Kollaard, Britt Pluimert, Jacqueline Zwaap, Birgit Valstar en Marianne Kollaard. Frans en Marianne hebben 
gedurende het seizoen te kennen gegeven dat zij willen stoppen. Gelukkig hebben we Terry van den Akker en 
Gijs Schouten bereid gevonden om in deze vacatures te voorzien. Terry als voorzitter en Gijs als voorzitter van 
de sponsorcommissie. Het bestuur vergaderde het afgelopen seizoen nagenoeg iedere maand. 

Aan het begin van het seizoen heeft de Technische Commissie hun uiterste best gedaan om ervoor te zorgen 
dat alle jeugdteams over een trainer/coach beschikken. Gelukkig kunnen we telkens weer terugvallen op 
ouders en op leden die een team onder hun hoede willen nemen. Het goed op elkaar afstemmen van 
trainingen voor de diverse teams is door het feit dat we meerdere trainingslocaties hebben (ieder voor een 
deel van de tijd) ieder jaar weer een hele puzzel. Soms is het nodig trainingstijden aan te passen om ervoor te 
zorgen dat alles ook logistiek in orde is. 

De wedstrijdsecretaris heeft aan het begin van ieder seizoen de ingewikkelde taak om de thuiswedstrijden zo 
economisch mogelijk te regelen. Dit is niet eenvoudig vanwege allerlei wensen van de eigen teams, bankspelers 
en van de bezoekende teams. Daarnaast hebben de veranderingen bij de NBB ook veel invloed. De 
werkzaamheden houden niet op bij de voorbereiding, ook gedurende het seizoen moeten op tijd allerlei 
standen worden doorgegeven, de zaalwacht voorzien van wedstrijdsheets en de opgestelde scheidsrechters 
een herinnering sturen. 

Wat ook bijdraagt aan de gezellige sfeer in Sporthal IJmuiden-Oost, is de sportkantine. Joke en haar 
medewerkers worden door velen van ons gezien als onderdeel van de club. Door hun gastvrijheid en flexibiliteit 
zorgen zij goed voor onze sporters. 
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Daarnaast wil ik alle trainers, coaches, vrijwilligers, sponsoren en mensen die ons op andere manieren steunen 
van harte bedanken voor alle steun. Zonder deze steun zou Akrides niet kunnen bestaan. 

 
b) Technische commissie 

 
Sportief een goed jaar 

Laten we met het goede nieuws beginnen. Zowel dames 1 en heren 1 zijn het afgelopen jaar kampioen 
geworden. Ook een aantal jeugdteams is kampioen worden. Een goed teken, want: wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst!!! 

Maar er zijn ook grote zorgen 

Dan het slechte nieuws. Het is niet echt nieuws, maar wel steeds zorgelijker. Het is het afgelopen jaar niet 
gelukt om voor alle teams een trainer/coach te vinden. Het ontbrak veel van onze leden aan bereidheid om de 
handjes uit de mouwen te steken en een jeugdteam te begeleiden. Voor hele jonge kinderen kunnen we nog 
wel een beroep doen op ouders, maar voor de iets oudere jeugd is het belangrijk dat zij een trainer/coach 
hebben die meer over het spelletje weet. Nu hebben we het geluk dat veel ouders van onze jeugdspelers zelf 
basketballen of dat hebben gedaan. Zij zijn daarmee wel als trainer en coaches inzetbaar. Maar daar redden we 
het niet mee. Het is belangrijk dat meer leden zich inzetten. We horen steeds vaker dat mensen geen tijd 
hebben. Maar tijd kun je maken, dat doen wij dus ook. Wij (van de TC) hebben ook allemaal nog een betaalde 
baan ernaast. Waar een wil is, is een weg. Als meer leden zich inzetten, wordt de belasting voor individuele 
leden kleiner omdat we de lasten kunnen delen. En als de belasting kleiner is en de verantwoordelijkheden 
gedeeld worden, is het werk leuker en houden we het langer vol. Zo kunnen we óók voorkómen dat steeds 
dezelfde mensen de kar maar moeten trekken.  

Het is voor de TC belangrijk meer te horen hoe wij leden beter kunnen bereiken en motiveren. Want de leden 
die op de ALV aanwezig zijn en deze stukken lezen, zijn nu net die mensen die tóch al iets doen, waarvoor veel 
hulde! 

We hebben eerdere ALV’s met leden gesproken hoe we dit kunnen veranderen, bv. door een vergoeding te 
geven aan trainers. Maar dat is financieel een lastige opgave. 

Het gebrek aan kader is een maatschappelijk probleem dat het verenigingsleven in zijn algemeenheid treft, dus 
ook andere basketbal en sportverenigingen. We zullen als bestuur alle creativiteit moeten aanwenden om een 
betere verhouding te krijgen tussen actieve en niet-actieve leden. Natuurlijk horen wij graag jullie ideeën 
daarover. 

Wat ging er wel goed? 

Gelukkig was er weer sprake van het nodige teamwork. De Technische Commissie heeft het afgelopen jaar 
bestaan uit Klaas Zonjee, Rob Koch, Birgit Valstar en Jacqueline Zwaap. Vanuit de TC zaten Birgit en Jacqueline 
in het bestuur, met als  speciaal aandachtsgebied van Birgit de jeugd tot en met U16 (jeugdcoördinator). 

 Waar het grootste deel van het seizoen op ging aan het regelen dat er getraind en gespeeld kon worden en 
hier en daar wat plooien glad te strijken, is er ook verder gewerkt aan het invullen van het technisch beleid. Er 
is geëxperimenteerd met afspraken tussen de diverse trainers en coaches van de herenlijn over tactiek, 
speelwijze en samen trainen, zodat de overgang van de ene naar de andere leeftijdscategorie soepeler kan 
plaatsvinden en spelers makkelijker in een ander team kunnen invallen. Dat gaat met vallen en opstaan, omdat 
de randvoorwaarden (zalen, bemensing etc) niet altijd optimaal zijn. Er is in ieder geval meer getraind in 
grotere en meer gevarieerde groepen, waardoor spelers meer van elkaar hebben kunnen leren en er de 
mogelijkheid was om vaker te trainen. 

 

Opleiding en begeleiding van trainers 

Helaas bleek de on-line BT3 cursus waarvoor zich cursisten van diverse verenigingen hadden aangemeld, geen 
succes. De deelnemers bleken niet de discipline te hebben om zichzelf, met steun van HaicoKuut, door de 
leerstof en opdrachten heen te werken richting een examen. 
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Voor volgend jaar gooien we het over een andere boeg; HaicoKuut zal maandelijks  clinic organiseren met een 
wisselend thema voor alle trainers van Akrides (en mogelijk ook daarbuiten). Deze clinicszijn  bedoeld om 
huidige en toekomstige trainers kennis en kunde bij te brengen in het training geven. Doel is dat zij zichzelf 
ontwikkelen tot betere trainers, waarvan de spelers aan wie zij training geven, rechtstreeks profiteren. Win-win 
dus. 

Dat neemt niet weg dat het belangrijk is ook trainers op te leiden tot BT2 en BT3 trainers om aan de eisen van 
de NBB te kunnen voldoen. Dat geldt ook voor scheidsrechters (BS2,BS3,BS4). De eisen die gesteld worden, 
worden steeds zwaarder. Het wordt dus steeds lastiger daaraan te kunnen voldoen. 

Wat heeft de TC verder nog gedaan? 

Wat niet, kunnen we beter zeggen.  

Teamindeling, teamopgave bij de bond, scheidsrechters opgeven, trainingslocaties zoeken en vastleggen, 
trainers en coaches regelen, trainingsrooster maken, regulier en voor de voorbereidingsperiode en vakanties, 
sleuteladressen zoeken, sleutels achterhalen die kwijt zijn geraakt, brandjes blussen, gesprekken voeren, 
stukjes schrijven voor het clubblad, teamopgaves onderhouden…………………en heel veel communiceren en 
informeren.  

Applaus? 

Nee, dat hoeft niet. We doen het (meestal nog) graag. Geef je liever op als trainer coach of doe iets anders 
voor de club! Vele handen maken licht werk. 

 
c) Sponsorcommissie 

 
Bemensing 
Het afgelopen seizoen bestond de sponsorcommissie uit 6 personen, te weten Marga Alofsen, Carolien Korf, 
Gijs Schouten, Maarten Knijnenberg, Tom Schouten en Frans de Vilder. Er is veel aandacht besteed aan het 
verbeteren van de website en aan het (laten) aanleveren van artikelen en diverse vormen van aankondigen, 
waarbij ook gebruik werd gemaakt van onze facebook pagina. 
 
Rabobank fietsdag 2016 
Op zondag 11 juni heeft een afvaardiging van onze vereniging deelgenomen aan de Rabobank Fietsdag 2016. 
Met 36 (ex-)clubleden en familieleden werd een route van in totaal 25 kilometer afgelegd. Met deze fietsroute 
kon op een sportieve manier een bijdrage voor de clubkas worden verdiend. Dankzij het grote aantal 
deelnemers hebben we een bedrag van € 360,- opgehaald. 
 
Vomaractie 
Dankzij de boodschappen van een aantal Akrides leden hebben we € 65,49 verdiend dit seizoen. 
 
Club van 50 
In december heeft de sponsorcommissie alle (oud) donateurs weer aangeschreven in het kader van de club van 
50. Hiermee is € 1225,00 opgehaald. 
 
Vriendenloterij 
Gedurende het seizoen heeft Akrides via de Vriendenloterij een bedrag van € 4462,26,- opgehaald via de 
Vriendenloterij. 
 
 
Peut 
Steeds meer Akridessers tanken bij het tankstation Peut Koks op de Minister van Houtenlaan tegenover Telstar. 
Voor elke getankte liter wordt er 1 cent naar Akrides overgemaakt. In totaal is hiermee dit seizoen € 229,54 
verdiend. 
 
Sponsors en adverteerders 
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In het afgelopen seizoen zijn er geen nieuwe sponsors bijgekomen. Van SAB 1950 ontvangen we weer een 
eenmalig bijdrage. 
 
Akrides kon daarnaast een beroep blijven doen op bestaande sponsors. Gelukkig hebben (bijna) alle 
adverteerders hun contract met Akrides weer verlengd. Dit jaar hebben we meer sponsorinkomsten gekregen 
dan begroot. 
Wij willen graag onze dank uitspreken naar onze sponsors. 
 
Komend seizoen 
De sponsorcommissie gaat in het nieuwe seizoen een belactie voor de Vriendenloterij doen om het aantal 
deelnemers te verhogen. 
 
We willen weer veel aandacht aan de website en facebook gaan besteden en meer aandacht voor het werven 
van sponsors en adverteerders. 

6. Financiële afsluiting seizoen 2016-2017 

Realisatie seizoen 2016-2017 volgt later. 

7. Bestuursverkiezing 

Naam Functie Verkiesbaar/niet-verkiesbaar 

Marianne Kollaard Voorzitter Aftredend, niet-verkiesbaar 

Terry van den Akker Voorzitter Kandidaat 

Frans de Vilder Voorzitter Sponsorcommissie Aftredend, niet-verkiesbaar 

Gijs Schouten Voorzitter Sponsorcommissie Kandidaat 

Nel Oosterveer Wedstrijdsecretariaat Verkiesbaar 

Jacqueline Zwaap Technische Commissie Verkiesbaar 

Birgit Valstar Technische Commissie Verkiesbaar 

Jos Meijer Vice-Voorzitter Verkiesbaar 

Suzanne Kollaard Secretaris Verkiesbaar 

 

8. Begroting seizoen 2017-2018 

Begroting seizoen 2017-2018 volgt later. 


