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                    Notulen Algemene Ledenvergadering 
 

28 mei 2018, aanvang 20:00 uur 
Bij Welzijn Woerden,  Rembrandtlaan 2 

  

Aanwezig: 

Theo Straub (voorzitter), Tom Jacobs (secretaris, notulen), Roelant Nieboer (penningmeester),  

Ben Rigter, Kenneth Cornelissen, Luc Ettema, Rien Klaassen, Engeline ter Mors,  Jeroen Nap. 

 

Bericht van verhindering ontvangen van:  Freek de Jonge 

 
1. Opening en mededelingen 
Voorzitter Theo opent de vergadering om 20:00u. Hij deelt mee dat wegens het ontbreken van 

voldoende leden om direct over de nieuwe statuten te beslissen een tweede vergadering nodig zal 

zijn. 

 

2. Vaststelling agenda  

De agenda wordt als volgt vastgesteld:  

1. Opening en mededelingen 

2. Vaststelling agenda 

3. Verslag ALV 18 december 2017 

4. Bestuursverslag 2017-2018 

5. Commissieverslagen 2017-2018 

6. Begroting 2018-2019 

7. Voorstel statutenwijziging (zie concept) 

8. Vooruitblik 2018-2019 

    - Teamindeling  

    - Project Basketbalveldjes Essenlaan (stand van zaken) 

    - Spelregelbewijs, scheidsrechterscursus BS2  

    - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)   

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

3. Verslag ALV van 18 december 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
4. Bestuursverslag 

Theo neemt kort de punten uit het verslag door.  

Enige toelichting is er bij het proces om leden hun scheidsrechtersdiploma te laten halen. Daarvoor 

moet eerst het spelregelbewijs gehaald worden. Inmiddels zijn hiervoor vijf leden geslaagd. Als er 

groep kandidaten is met voldoende omvang (zo’n 25 personen?) zal er een cursus worden 

georganiseerd. In principe nog in juni. Daarvoor zal de zaal nog extra worden gehuurd.  

 

5. Commissieverslagen 
Hieronder de verslagen en de discussie die hierover plaatsvond . 

 

Verslag Scheidsrechtercommissaris (Bas van Silfhout) 

Aan Bas zal worden gevraagd om te bezien of de afspraken over toewijzing van de taken kan 

verlopen zoals op de ALV van 28-12-2017 is afgesproken: 

- De toedeling is  aan teams i.p.v. aan individuele personen. 

- De trainer/coach gaat per team de spelers benoemen. In overleg moet het team er uitkomen 

hoe ze de taken verdelen. 
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Hiervoor is nodig dat Bas voorafgaand aan de halfjaarlijkse indeling van de Technische 

commissie de indeling van de teams ontvangt, inclusief de vaste bankspelers. Bas kan 

dan rekening houden met uitwedstrijden, aantal spelers in team, aantal scheidsrechterdiploma’s etc. 

 

Verslag Technische Commissie (Jeroen Nap, Koen Hijzelendoorn) 

Gevraagd wordt of er een extra TC-lid gewenst is nu Koen langere tijd afwezig is. Jeroen geeft aan dat 

hij denkt het alleen af te kunnen.  

Problemen zijn er door het uitstromen van drie(!) trainers . Met name voor de M20, trainend op 

maandag, is nog geen vervangende  trainer.  Theo zal tijdens de vergadering geopperde kandidaten 

benaderen.  

Een poging om via de Woerdense Courant extra senior-leden te werven heeft geen resultaat 

opgeleverd. De door Theo ingezonden tekst was ingekort, waardoor juist deze oproep verdwenen 

was. Wellicht aan het begin van komend seizoen een advertentie plaatsen. 

Daarnaast de oproep aan al onze leden om in het eigen netwerk te lobbyen voor extra senior-leden. 

 

Verslag Event-Commissie (Koen Hijzelendoorn)  

Verslag ontbreekt, omdat Koen inmiddels vertrokken is. In het bestuursverslag zijn de standaard 

activiteiten genoemd. Herbezetting van deze commissie is een punt van zorg. 

 

Verslag Materiaalcommissie (Arie van Delft) 

Arie is zelf niet aanwezig, maar meldt dat het scorebord soms hapert. Aanwezige leden stellen dat dit 

wel meevalt en in elk geval geen directe actie vereist.  

De wens om iets aan “een kantine” te doen wordt niet ondersteund door de vergadering. Een 

kantine betekent immers ook extra zorg en we zitten al niet ruim in de vrijwilligers. 

 

6. Begroting 
Roelant geeft toelichting. De contributie blijft ongewijzigd, gebaseerd op een aantal leden dat ook 

weinig zal veranderen. Over de begroting zijn verder geen vragen. 

 

7. Voorstel statutenwijziging 
De aanwezige leden zijn unaniem voor de statutenwijziging. Maar omdat niet twee/derde van de 

leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, wordt –zoals tevoren aangekondigd-  een tweede 

vergadering bijeengeroepen. Deze zal direct aansluitend worden gehouden. 

 

8. Vooruitblik 2018-2019 
a) Teamindeling 

Is reeds besproken bij het verslag van de TC.  

b) Project Basketbalveldjes Essenlaan (stand van zaken) 

Voor echte voortgang is het wachten op het nieuwe College van B&W.  Intussen zijn wel 

gesprekken gevoerd met diverse politieke partijen. Ook is er contact geweest met Welzijn 

Woerden om te bezien of zij kunnen adviseren hoe dit rond kan komen zo dat er optimaal 

profijt kan worden getrokken van sponsoren.  

Wellicht is het zinvol om contact te zoeken met Woerdense Courant of AD voor een 

interview over dit onderwerp.  

c) Spelregelbewijs, scheidsrechterscursus BS2  

Is reeds besproken bij het bestuursverslag. 

d) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)   

Tom geeft aan hieraan de nodige tijd te hebben besteed. Maar inmiddels is er een 

privacyverklaring op de website en zijn ook het Inschrijf- en het uitschrijfformulier aangepast. 

Er resteren nog welke enkele punten op de i. 
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9. Rondvraag 
Engeline brengt de kantine ter sprake. Slechts bij uitzondering is er enige ondersteuning 

door ouders. Punt van zorg is het beperkte aantal vrijwilligers. 

 

10. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 21:30u  

 

= = = 

Notulen Algemene Ledenvergadering 
 

28 mei 2018, aanvang 21:35 uur 
Bij Welzijn Woerden,  Rembrandtlaan 2 

  

Aanwezig: 

Theo Straub (voorzitter), Tom Jacobs (secretaris, notulen), Roelant Nieboer (penningmeester),  

Ben Rigter, Kenneth Cornelissen, Luc Ettema, Rien Klaassen, Engeline ter Mors,  Jeroen Nap. 

 

 

1. Opening en mededelingen 
Voorzitter Theo opent de tweede vergadering om 21:35u. Deze vergadering is nodig omdat er 

onvoldoende leden aanwezig waren bij de vorige ALV om te besluitende over de nieuwe statuten.  

 

2. Vaststelling agenda  

De agenda wordt als volgt vastgesteld:  

1. Opening en mededelingen 

2. Vaststelling agenda 

3. Voorstel statutenwijziging 

4. Rondvraag 

5. Sluiting 

 

3. Voorstel statutenwijziging 
Theo geeft aan dat de nieuwe statuten inmiddels zijn opgesteld volgens de wensen van de ALV van 

18 december 2017 en dat ze zijn goedgekeurd door de NBB. Er is nog enige discussie over de naam 

“Woerdense Basketballclub Blue Drakes”. Kan het niet korter? Maar dit is de originele naam uit 1974 

en die willen we handhaven. 

De statutenwijziging wordt goedgekeurd door de ledenvergadering. 

 

4. Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt 

 

5. Sluiting.  

Theo sluit de vergadering om 21:40u  

 

 


