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Notulen Algemene Leden Vergadering Ballangrud  20 nov. 2015

Datum: Vrijdag 20 november 2015
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Arenazaal in Racketcentrum Breda

Talentontwikkeling en een optimaal sportaanbod voor de jeugd van Ballangrud 
van 20.00 -21.00 uur

Het eerste uur van de vergadering wordt besteed aan een open gesprek met de leden 
over bovenstaand onderwerp. Leden en speciaal jeugdleden zijn uitgenodigd via de 
mail. In drie groepen wordt hierover gesproken, waarbij een aantal stellingen als niet 
verplicht hulpmiddel worden aangereikt. 
De volgende bevindingen, adviezen en suggesties komen uit de gesprekken, in 
willekeurige volgorde en geclusterd per groep

Groep 1
 Uithangborden en ambassadeurs meer aandacht geven en gebruiken om de 

jeugd te stimuleren
 Alliantie met Deltalent is voldoende
 Moeten we wel meer investeren in de jeugd?
 Wat is het doel; meer jeugdleden?
 Een uur helemaal exclusief voor kinderen, bijv. op woensdagmiddag
 Maak het speels op de binnenbaan
 Er zijn weinig activiteiten buiten het schaatsen voor onze schaatsjeugd
 Gericht handelen; 3 maal scherp is beter dan 20 keer half
 Een clubuur op de binnenbaan voor leuke oefeningen, spellen, e.d.
 Combinatiefunctionaris
 Baan exclusief
 Werk samen met andere verenigingen
 Red het schaatsen van de ondergang
 Zomer 

Groep 2
 Wat wil Ballangrud zijn?
 Rond  14 jaar zorgen voor een recreantengroep waar prestatie niet op de 

eerste plaats staat maar gezelligheid en fun. Zo meer kans op behoud voor de 
sport en kans dat ze alsnog na enige jaren doorbreken

 De talenten stromen door naar Deltalent; voor degenen die het net niet halen 
een opvang regelen 

 Belangrijk dat we trainers hebben die de binding met kinderen in een groep 
willen aangaan. Trainer is essentieel.

 Trainers moeten ambities pupillen goed kennen; bij aanvang seizoen 
persoonlijke gesprekken om elkaar en de ambities goed te leren kennen

 Laat grote leden als rolmodel optreden ter stimulering van de jeugd
 Laat in de recreatiegroep de pupillen zelf veel ruimte om gezellige initiatieven 

te ontplooien die groepsbinding versterken. Geef desnoods ruimte voor 
ontwikkeling van bijvoorbeeld een app.

 Stimuleer ook de zomeractiviteiten bij de jeugd desnoods in vorm van extra 
kampen

 Zoek voor de extra activiteiten desnoods speciale sponsors
 Jeugd gaat soms weg omdat bij andere verenigingen meer jeugd zit. 
 werk samen met de andere verenigingen
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 organiseer meer jeugdtoernooien, kampen, diploma-schaatsen, Elfstedentocht 
met stempelen na aantal rondes en klunen

 breng meer afwisseling in recreantentraining; gebruik de binnenbaan
 shorttrack meer stimuleren in de training of voor nieuwe doelgroep
 laat kinderen samen, op dezelfde tijden, met ouders schaatsen zoals andere 

verenigingen dat nu ook al doen.
 Samenwerking met andere verenigingen van groot belang; huidige begin is 

zichtbaar en die uitbouwen zeker voor de jeugd
 Groepsgevoel versterken

Groep 3
 Randverschijnselen
 Zichzelf versterkend proces
 Jeugdkamp
 Wat precies bindt weten we niet
 Skeeleren
 Koppel ouder en kind
 Uitstraling
 Vriendjes schaatsen
 Bied mogelijkheid tot huur schaatsen/skeelers en kleding voor de jonge jeugd 

om drempels weg te nemen
 Deal met Azurri voor schaatshuur
 Schoolschaatspas om kinderen te binden
 Richt de trainingstijden meer op de tijden van de pubers

Het bestuur gaat met deze zeer rijke oogst aan suggesties aan de slag. 
Jeroen Sterk gaat als nieuw bestuurslid speciaal aandacht geven aan het jeugdschaatsen 
en een plan ontwikkelen. 
In ieder geval zal ook een sessie worden belegd met onze jeugdleden om van hen te 
horen hoe we het aanbod kunnen verbeteren voor de jeugd.
Jules dankt iedereen voor zijn enthousiaste inbreng.
Er wordt nagepraat tijdens de pauze. 

1. Opening ALV vergadering om 21.15 uur
Voorzitter Jules van der Horst opent de algemene leden vergadering en heet allen 
aanwezigen welkom.

2. Mededelingen
Berichten van verhindering ontvangen van Theo Hutten, Karel van Waveren, Andre 
van Staalduinen. Een klein aantal leden heeft zich mondeling bij de voorzitter 
afgemeld tijdens het schaatsen. 
Patrick Siliacus meldt dat door omstandigheden helaas pas vanavond rond 18.00 uur 
het verslag van ALV 2014 en het voorstel Huishoudelijk regelement op de Ballangrud 
website is geplaatst in plaats van ruim een week geleden.

3. ALV verslag van 17 november 2014
Het verslag wordt voorlopig vastgesteld met de kanttekening dat eventuele 
opmerkingen nog bij Patrick kunnen worden aangedragen. 

4. Voorstel aanpassing Huishoudelijk Reglement
Na een mondelinge toelichting van de voorzitter wordt ingestemd met het voorstel tot 
het opnemen van Kaderlidmaatschap. Het zijn leden die niet deelnemen aan de 
sportieve activiteiten, maar zich inzetten op organisatorisch vlak binnen de 
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vereniging. Hiermee creëren we meer ruimte voor het aantrekken van zo broodnodige 
vrijwilligers om onze vereniging te laten draaien. 
Ook met de kleine verandering in het Kluunlidmaatschap en het opnemen van het 
Bindlidmaatschap waartoe al eerder was besloten, stemt de vergadering in. Het 
bestuur zal het Huishoudelijk Reglement hierop aanpassen in het komende jaar. 

5. Terugblik afgelopen jaar.
De voorzitter vraagt de vergadering reactie naar aanleiding van de jaarverslagen van 
Technische commissie, PR commissie en van de ledenadministratie. De volgende 
opmerkingen worden gemaakt.
Complimenten voor het hele leuke en zeer illustratieve verslag van de 
ledenadministratie en zeer veel dank en applaus voor het zeer vele en goede werk 
dat door Marry en Pieter wordt gedaan. Bijzonder wordt ook genoemd dat zij met alle 
leden die opzeggen nog contact opnemen en de reden van hun opzeggen 
achterhalen. 
Verder veel dank aan de andere opstellers van de verslagen waarmee kan worden 
ingestemd door de vergadering.

6. Financieel
a. Jaarverslag 2014 -2015.
Penningmeester Derk-Jan Verhaak geeft een mondelinge toelichting over het 
afgelopen jaar dat met een positief saldo van € 1000 wordt afgesloten. Marinette 
Oomen verzoekt om volgend jaar het financieel verslag ook vooraf beschikbaar te 
stellen. De penningmeester zegt dit toe.
Speciaal Rianne Buitendijk wordt bedankt voor haar vele werk waardoor er steeds 
een goed overzicht over de financiën bestaat.

b. Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Tialda Gerritsma  en Danielle Frijters, heeft de 
boeken bekeken en die zien er keurig uit. Zij adviseren de ALV om het bestuur te 
dechargeren. Het voorstel wordt door de vergadering overgenomen.

c. Nieuwe kascommissie
Danielle treedt af vanwege haar lidmaatschap van het bestuur en Herman van 
Heteren komt in haar plaats en vormt samen met Tialda de nieuwe kascommissie.
d. Begroting 2015-2016 
De begroting is per mail aan alle leden gestuurd. De penningmeester geeft een 
toelichting op de belangrijkste posten. De begroting sluit met een tekort van € 
3.410. Dit is in lijn met een besluit van vorig jaar om de relatief hoge financiële 
reserves die de vereniging heeft af te bouwen. 
Pieter van der Peet stelt voor om meer geld voor de jeugd te reserveren.  
Het bestuur stelt voor dat nu nog niet te doen en allereerst het plan van Jeroen 
Sterk af te wachten. Jeroen heeft het vertrouwen dat de komende tijd al zaken 
voor de jeugd kunnen worden opgepakt’ die nauwelijks geld kosten. Mocht 
tussentijds toch geld voor de jeugdplannen nodig zijn dan komt het bestuur met 
een tussentijds voorstel tot aanpassing van de begroting.
Op een vraag van Eveliens Steneker geeft de penningmeester aan dat de Friday 
Night Skate die voor dit jubileumjaar was begroot maar doorschuift naar 2016 ook 
is opgenomen in de begroting.  
Ten aanzien van de KRABBER worden verschillende opmerkingen gemaakt. 
Enerzijds wordt gepleit voor verlaging van de kosten door meer digitalisering. 
Anderzijds wordt opgemerkt dat veel waarde wordt gehecht aan juist de papieren 
versie. 
Suggestie wordt gedaan om met goedkoper papier te werken. 
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Wellicht zouden leden kunnen aangeven of ze een digitale of papieren versie 
willen en kan dat kosten besparen.
Opgemerkt wordt dat de digitale versie niet zo makkelijk is door te bladeren is 
door de grote omvang. 
Jan van Evelingen legt de KRABBER na het lezen op de leestafel bij kapper, zo 
hebben we nog promotie voor de club. 
Tenslotte wordt opgemerkt dat niet tot wezenlijke veranderingen rond het 
clubblad zou moeten worden besloten als daar vanuit een financieel knelpunt geen 
noodzaak voor is. 
Pieter Pennings neemt als lid van de redactie deze opmerkingen mee. 
De vergadering stemt in met de voorgestelde begroting. 

7. Samenstelling bestuur
De vergadering stemt in met het voorstel om Danielle Frijters als vervanger van 
Manon Baks in het bestuur op te nemen en daarnaast met de uitbreiding van het 
bestuur met Jeroen Sterk speciaal belast met de jeugd. 
Het bestuur is hiermee weer op volle sterkte met de volgende samenstelling: 
Jules van der Horst voorzitter, Patrick Siliacus secretaris, Derk-Jan Verhaak 
penningmeester, Willard van Vugt technische commissie, Jeroen Sterk 
jeugdzaken, Danielle Frijters PR commissie. 

8. Rondvraag en sluiting
Pieter Pennings vraagt speciale aandacht voor het Oliebollentoernooi op 13 
december dat een belangrijk evenement is in het 50-jarige jubileumjaar. Allemaal 
meedoen of aanwezig zijn! Onze sponsoren worden uitgenodigd en voor hen staat 
een fles champagne klaar om 50 jaar ook met hen te vieren. 
Marinette Oomen vraagt aandacht voor de grote trainingsgroep op zondagochtend 
van regelmatig wel 20 rijders. Willard van Vugt geeft aan dat het allereerst 
belangrijk is deze signalen bij de trainers direct aan te geven, zodat maatregelen 
genomen kunnen worden. 
Marinette vraag naar de mogelijkheid van een speciaal winterlidmaatschap. De 
voorzitter geeft aan dat de afgelopen jaren veel suggesties in die richting zijn 
gedaan en dat is reden geweest een speciale commissie bestaande uit leden te 
vragen een onderbouwd advies uit te brengen. Op basis daarvan heeft het bestuur 
vorig jaar aan de ALV voorgesteld de huidige contributie opzet te handhaven. 
Heropenen van de discussie of nieuwe onderzoek is daarom niet verstandig.  
Verder blijkt dat ervaringen van verenigingen die wel seizoenlidmaatschappen 
hebben ingevoerd niet positief zijn. 
De voorzitter dankt iedereen voor de komst en de constructieve inbreng, sluit de 
vergadering en nodigt de leden uit voor een drankje aan de bar. 

Breda, 20 november 2015

Handtekening voorzitter:

Handtekening secretaris: 

N.B. de handtekeningen worden pas geplaatst na de vaststelling van de notulen in de volgende ALV 
in 2016.


