Notulen Algemene Leden Vergadering Ballangrud 18 nov. 2016
Datum:
Tijd:
Locatie:

Vrijdag 18 november 2016
20.00 – 22.30 uur
Arenazaal in Racketcentrum Breda

“Ruim baan voor de jeugd”, het plan leasekleding jeugd en beleidsplan “
communicatie” 20.00 -21.00 uur
Het eerste uur van de bijeenkomst is een informeel overleg met de leden en dit wordt
besteed aan bovengenoemde plannen. Jeroen Sterk, bestuurslid met in zijn portefeuille
de jeugdontwikkeling en Jules van de Horst, die vanwege ziekte Danielle Frijters
vervangt, geven een toelichting op de plannen, waarna er ruimte is voor meedenken en
–praten met het bestuur.
Na de vorige ALV is Jeroen Sterk met de zeer rijke oogst aan suggesties aan de slag
gegaan met de opstelling en eerste uitvoering van het Jeugdplan “ Ruim baan voor de
jeugd”.
Jeroen licht het plan toe en het wordt met veel enthousiasme ontvangen. Het skeeler
introductieabonnement met daarbij 3 schaatslessen heeft boven verwachting veel
deelnemers opgeleverd en moet zeker worden gecontinueerd met een extra promotie
van de 3 volledig gratis schaatslessen.
De 2-de hands schaatsmarkt, die afgelopen weekend is gehouden, was nog een beperkt
succes. Verbetersuggesties worden gedaan om het te houden op een ander moment
bijvoorbeeld na afloop van de jeugdtraining. Daarnaast de suggestie om Faceboek en de
Ballangrud website meer te gebruiken als een soort marktplaats. Laat ouders het
initiatief nemen en het beheer verzorgen, zij zijn immers eerst belanghebbend.
Het leaseplan jeugdkleding leidt tot veel positieve reacties. Voordelen die worden
genoemd zijn; voor de kinderen zelf is clubkleding erg belangrijk daarmee horen ze bij de
club en Ballangrud is daarmee ook van hen. De uniforme uitstraling op evenementen
versterkt het clubgevoel. Het plan verlaagt voor ouders de drempel. Het niet
verplichtende karakter wordt als positief punt genoemd. Geertje van de Wal geeft aan
dat het beheer in de praktijk bij dit soort projecten vaak de achilleshiel is. Ook ziet zij
risico’s dat binnen de afschrijvingstermijn van 4 jaar kleding kapot gaat door slijtage,
onzorgvuldig gebruik of verkeerd wassen. Derk-Jan Verhaak is van mening dat de
schaatskleding juist erg slijtvast is en erg lang mee gaat.
Het beleidsplan Communicatie is afgelopen jaar door Danielle Frijters ontwikkeld en haar
verslag van de resultaten wordt door de voorzitter toegelicht. Het plan en het verslag
worden positief ontvangen door de vergadering. De opmerking wordt gemaakt om de
lokale en regionale media, met name de huis-aan-huis krantjes, ook te gebruiken voor
communicatie, promotie en wervingsacties naar de buitenwacht.
Jules dankt iedereen voor zijn enthousiaste inbreng.
Er wordt over nagepraat tijdens de pauze.
1. Opening ALV vergadering om 21.15 uur
Voorzitter Jules van der Horst opent de algemene leden vergadering en heet alle
aanwezigen welkom.
2. Mededelingen
Evelien Steneker is op 17 november bevallen van een gezonde zoon met de naam
Thijs.
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Berichten van verhindering zijn ontvangen van Andre van Staalduinen, Eric Gerrits,
Jasper Ras, Manon Baks, Lian van Dongen, Idse van Benthum, Femke Leijten (vanaf
21.00 uur afwezig), Danielle Frijters en Tom van Kuik.
3. ALV verslag van 20 november 2015
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld en daarna ondertekend door
voorzitter en secretaris.
4. Huishoudelijk Reglement
Huishoudelijk reglement is conform de besluiten van de vorige ALV bijgewerkt op
alleen het onderdeel Kader- Kluun- en Bindlidmaatschap. Het was niet op de website
in te zien, maar met de toelichting van de voorzitter stemt de vergadering in met het
aangepaste Huishoudelijk Regelement. Samen met het verslag van deze vergadering
zal het alsnog ter inzage beschikbaar komen op de website.
5. Terugblik afgelopen jaar.
De voorzitter vraagt de vergadering om reactie naar aanleiding van de jaarverslagen
van Technische commissie, PR commissie, Lustrumcommissie inzake de Friday Night
Skate en van de Ledenadministratie.
Naar aanleiding van het verslag van de TC wordt aangegeven dat de extra toeloop
van jeugdleden via het introductieabonnement vraagt om extra vrijwilligers en vooral
trainers om de kinderen lekker te kunnen laten schaatsen.
Friday Night Skate was in 2016 een succes. De gemeente vraagt ons in 2017 te
herhalen. Corné Theunisse gaat de FNS in 2017 organiseren met Toine Wentink en
Peter de Graaf als ondersteuners voor de vergunningaanvraag. De penningmeester
merkt op dat het evenement kostenneutraal moet worden georganiseerd.
Het verslag van de Ledenadministratie geeft een duidelijk beeld van de dalende
tendens in het ledenaantal in de afgelopen jaren. De ontwikkeling is zorgelijk. Bij
andere verenigingen speelt hetzelfde. Ontwikkelingen in de maatschappij spelen een
rol. De activiteiten voor de jeugd zijn een goed antwoord evenals de verdere uitbouw
van de samenwerking met de andere verenigingen. Dank en applaus voor het
illustratieve verslag en het vele en goede werk van Marry en Pieter in het afgelopen
jaar.
Verder veel dank aan de opstellers van de andere verslagen.
6. Toekomstplan Ballangrud 2016 -2020
Derk-Jan licht de resultaten van de enquête onder de leden toe. Overgrote deel van
de leden ziet geen aanleiding tot verandering van het huidige toekomstplan en wil
doorgaan op de al ingeslagen weg. De bestaande placemats met de Ballangrud
beleidspunten worden gehandhaafd en voorzien van een stikker met de nieuwe
planperiode 2017 -2020.
7. Leaseplan kleding jeugd
Het voorstel dat in eerste informele uur is uitgelegd wordt in stemming gebracht. De
vergadering gaat akkoord met één stem tegen en de overige stemmen voor. Het plan
wordt gefinancierd uit het eigen vermogen en de voorzitter stelt voor het project te
volgen met een separate investeringsbegroting.
8. Financieel
a. Jaarverslag 2014 -2015.
Penningmeester Derk-Jan Verhaak geeft een mondelinge toelichting over het
afgelopen jaar dat met een negatief resultaat van € 963 wordt afgesloten. Dat is
beduidend minder dan het begrote negatieve resultaat van € 3.410.
Speciaal Rian Buitendijk wordt bedankt voor haar vele werk waardoor er steeds
een goed overzicht over de financiën bestaat. Gevraagd wordt door Karel van
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Waveren naar de balanspositie. Derk-Jan geeft als indicatief bedrag € 30.000,
inclusief reserveringen voor opleidingen, jubileum en EHBO.
b. Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Tialda Gerritsma en Herman van Heteren, 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
Tialda Gerritsma treedt af en Eric Gerrits treedt aan om volgend jaar samen met
Herman van Heteren de boeken weer te bekijken. Zij wachten een tijdige
uitnodiging af van de penningmeester.
d. Begroting 2016-2017
De penningmeester geeft een toelichting op de belangrijkste posten. De begroting
sluit met een negatief resultaat van € 4.150. Dit is in lijn met een besluit van
vorig jaar om de relatief hoge financiële reserves van de vereniging af te bouwen
in de richting van € 20.000. Geïnvesteerd wordt in de plannen voor de jeugd zoals
huur van KBT ijs (€ 2.500,-). Het Leaseplan kleding is niet in de begroting
opgenomen en wordt afzonderlijk begroot met een investeringsbegroting.
Suggesties worden gedaan om het KBT ijs in samenwerking met andere
verenigingen te doen om zo de kosten te verlagen en de continuïteit te borgen.
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. De papieren KRABBER kun je na lezing op de leestafel bij de kapper leggen
wordt opnieuw gesuggereerd. Overigens is de begroting op dit punt substantieel
lager, vanwege de goedkopere drukker.
De vergadering stemt in met de voorgestelde begroting.
8. Samenstelling bestuur
Jules van der Horst als voorzitter en Derk-Jan Verhaak als penningmeester zijn
regulier aftredend. Er zijn geen plaatsvervangers voor gevonden. Het betekent dat
op dit moment beide functies in het bestuur vacant zijn. Jules van der Horst en
Derk-Jan Verhaak leggen komende tijd geleidelijk aan hun taken in het bestuur
neer. Zij nemen in de Nieuwjaarsreceptie afscheid van het bestuur. Het zal
duidelijk zijn dat er dringend behoefte is aan opvolgers.
9. Rondvraag en sluiting
Patricia van Dun valt het op dat er geen opmerkingen zijn over de fietsactiviteiten
in de vergadering. Na gedachtewisseling wordt het gezien als een positief teken.
Mevrouw Ros, de moeder van, Thomas signaleert een lage opkomst bij de
bostraining. Willard van Vugt geeft aan dat de TC dit herkent.
Jules van de Horst doet nog eens een beroep op de leden om zich in te zetten als
vrijwilligers binnen de club. Op dit moment werkt, is zijn inschatting, 30% van de
leden als vrijwilliger voor de club, dat is zeer goed, nuttig en vooral plezierig en
dankbaar werk
De voorzitter sluit, onder dankzegging aan de aanwezige leden voor hun inbreng,
de vergadering om 22.40 uur.
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Breda, 18 november 2016
Handtekening voorzitter:
Handtekening secretaris:

N.B. de handtekeningen worden pas geplaatst na de vaststelling van de notulen in de volgende ALV
in 2017.
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