ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BALLANGRUD
Datum:Maandag 13 november 2017
Tijd:

20.00 – 21.30 uur

Locatie:

Arenazaal in het Racketcentrum naast IJsbaan Breda

19.45 uur: Ontvangst met koffie of thee.
20.00 uur: Algemene Ledenvergadering
1. Opening vergadering, welkom, mededelingen.
Patrick Siliacus, secretaris, zit de vergadering voor gelet op de vacature voor de
functie voorzitter.
Bericht van verhindering: Jules van der Horst.
2. Verslag ALV 20 november 2016 (zie www.ballangrudbreda.nl/ )
Vaststellen en ondertekenen door voorzitter en secretaris. Gelet op de vacature
voorzitter tekent secretaris twee keer waarvan eenmaal als plaatsvervangend
voorzitter.
3. Terugblik afgelopen jaar.
Op de website (www.ballangrudbreda.nl) heeft u de verslagen kunnen lezen. Heeft u
vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van de verslagen van
a.
b.
c.
d.

Technische commissie
Jeugd
PR commissie
Ledenadministratie

4. Toekomstplan Ballangrud 2017 – 2020.
Zoals vorige ALV besloten continueren we ons Toekomstplan tot 2020. De
placemats, met daarop de Ballangrud speerpunten, zullen worden voorzien van een
nieuwe sticker met de nieuwe planperiode 2017 - 2020.
5. Samenstelling bestuur.
a. Aftredend: Willard van Vugt, bestuurslid/voorzitter TC. Alle inspanningen ten
spijt, hebben we geen opvolger voor hem gevonden. De vacature gaat per 13
november in, maar Willard begeleidt nog het lopende winterseizoen de TC
activiteiten.

b. Aantredend: wij stellen voor Rian Buitendijk te benoemen tot penningmeester.
Zij volgt Derk-Jan Verhaak op die vorig jaar is afgetreden, maar afgelopen jaar
zijn werkzaamheden als penningmeester noodgedwongen is blijven doen
vanwege gebrek aan een opvolger. Wij zijn Derk-Jan zeer dankbaar.
Wij zijn heel blij met Rian gelet haar langjarige betrokkenheid bij Ballangrud
en haar grote financiële expertise, die ze de afgelopen jaren als ondersteuner
van Derk-Jan al heeft laten zien.
c. Vacature voorzitter: sinds een jaar de functie van voorzitter vacant. Jules van
der Horst heeft als interim-voorzitter nog veel werk verricht binnen het
bestuur. Ook Jules zijn we hiervoor zeer dankbaar. Maar ook hier alle
inspanningen ten spijt, hebben we onder de Ballangrud leden geen opvolger
voor hem gevonden.
d. Dringende oproep: Meld je aan!!
Hierbij een dringende oproep aan iedereen om je alsnog aan te melden bij
een van de bestuursleden voor de functie van voorzitter en
bestuurslid/voorzitter TC. Alle bestuursleden zijn komende tijd tot de
vergadering beschikbaar om met u te overleggen en nadere toelichting te
geven.
Het tekort aan vrijwilligers is een steeds groter wordend probleem niet alleen in het
bestuur, maar ook in de TC, de jeugdcommissie en bij de trainersgroep en staat
daarom geagendeerd onder punt 7.
6. Financiële verslaglegging en planning
De begroting met toelichting heeft u per mail kunen inzien.
a. Jaarverslag 2015-2016
b. Verslag kascommissie (mondelinge toelichting )
c. Benoeming nieuwe kascommissie
d. Begroting 2016 – 2017

7. Tekort aan vrijwilligers.
Probleemstelling
Het wordt steeds lastiger om binnen de vereniging vrijwilligers te vinden voor
bestuurstaken, lidmaatschap commissies, het geven van training of andere
organisatorische taken. Het bestuur draait daardoor niet op volle kracht, bij de TC
dreigt een situatie dat de verzorging van training aan de leden in gevaar komt en
daarmee raken we het hart van onze vereniging. Bij de jeugdafdeling zien we een
groeiende belangstelling van kinderen voor schaatsen en skeeleren, maar we kunnen
ze niet opnemen door gebrek aan trainers. Het baart zorgen dat we als vereniging
niet kunnen bieden wat leden verwachten, Ballangrud minder aantrekkelijk wordt met
als gevolg een neerwaartse spiraal van dalend ledenaantallen en minder
schaatsaanbod en op termijn gevaar voor het voortbestaan van Ballangrud.
Via intensieve persoonlijke benadering en via de uitnodiging aan alle leden om te
komen praten op de thema-avond “ Ballangrud op glad ijs” op 29 juni heeft het
bestuur geprobeerd vrijwilligers uit de vereniging te mobiliseren. Het resultaat was
pover.
Het voornemen is om voor de functie van voorzitter een vrijwilliger van buiten de
vereniging aan te trekken.
Hoe komen we aan voldoende vrijwilligers?
Deze belangrijke vraag willen we aan de vergadering voorleggen. Mogelijke opties
wanneer werving binnen eigen geledingen niet meer lukt zijn
●

Activiteitenprogramma van Ballangrud herzien

●

Werven buiten Ballangrud en buiten de schaatssport

●

Meer samenwerken met andere (ijs-)verenigingen

Hoe kijkt u aan tegen dit vraagstuk en hoe zouden we dat moeten oplossen?
8. Rondvraag en sluiting (rond 21.30 uur), nazit met een drankje.

