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B.A.L. JAARVERGADERING 
 
Algemene Ledenvergadering :  25 juni 2016   om 09.30 in Sporthal Boshoven te Weert 
 
Aanwezigen:  Gerard Ackermans,  Ed Heemskerk ,Bert Peerlings,  Monique v Heukelom, 
Hans Heijdeman, Thijs van Dael, Monique van Dael,  Marianne Korner,  Sandra Peeters, Paul 
Pisters, Paul Korner, Arjan Verhagen, Anton Lenders, Jeroen Wijnen, Patricia Koole, Patrick 
Cicilia 
 
Afmeldingen ontvangen van: Peter van Heukelom, Nathalie Verlinden, Erik van de Ven, 
Michel Hazelager, Jurgen Hendriks, Angelique Dierick, Frans Ackermans, Guus en Maja 
Vrencken, Miranda Smeets, Fam Eekhof, Fam Jie Foeng Sang, fm Mols, Fam Ilic, Fam 
Keurentjes, Fam Sinnen vd Veer, Sharon Reids, Fam vd Donk, Fam Claessens 
               

 
 
 

1 09.30 uur Opening 
De voorzitter heet ieder van harte welkom 
 

 

2 Notulen voorgaande Algehele Leden Vergadering  
In punt 3 van de verslaglegging stond abusievelijk vermeld dat de notulen ter inzage lagen, 
dat moet natuurlijk de statuten zijn (dank Thijs) 

 

3 Financien 

 Kascontrole commissie heeft zich teruggetrokken en geen verslag ingediend omdat 
penningmeester geen bescheiden beschikbar gesteld heeft 

 Penningmeester is verzocht om per direct bestuur te verlaten 

 In september wordt een vervolg ALV met 1 onderwerp, nml goedkeur financien 

 Voorzitter roept leden op zich te melden voor kascommissie. In de vergadering echter 
geen aanmeldingen  

 

 

4 Vaststellen contributie 2016 / 2017 
Uitgangspunten voor alle breedtesport teams: 

 15 thuiswedstrijden (incl 3 oefenwedstrijden) 

 3 uur trainen per week 

 10 spelers per team 

 Komend seizoen 14 of 15 teams 

 U 21 Belgie stopt en spelers kunnen in U 24 DTL spelen 

 Heren 2 (= heren 1 BAL) ingeschreven voor 1e divisie 
Bondskosten 1 % gestegen 
 
Voorstel bestuur om contributie onveranderd te laten 
 
Budget 
240 leden (incl peanuts)  EUR 31.400 
Bondskosten                    EUR  8.300 
Trainers                            EUR  3.600 
Zaalhuur                           EUR 18.960 
 
Overschot                         EUR 1.460 
 
 Met 1 onthouding en verder enkel voorstemmers wordt de contributie voor seizoen 2016 / 
2017 goedgekeurd 
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5 Bestuursverkiezingen 
Er hadden zich geen andere kandidaten aangemeld voor een bestuurs positie.  
Aftredend en herkiesbaar was Gerard Ackermans, maar door het recente voorval mbt 
kascontrole stelt voorzitter voor om nu Penningmeester aftredend en niet herkiesbaar te 
agenderen. 
De vergadering stemt met deze agendawijziging in en bevestigt het terugtreden van de 
penningmeester.( 2 onthoudingen en 14 voorstemmers) 
 
In het bestuur ontbreekt nu een penningmeester en de voorzitter roept de leden op zich aan 
te melden of mogelijke kandidaten kenbaar te maken. 
 
 

 

6 Rondvraag 
 
Arjan Verhagen verzoekt het bestuur om pestprotocollen in te stellen en een 
vertrouwenspersoon aan te wijzen . 
De vereniging BAL heeft de verenigingsbox  van de NBB overhandigd gekregen. In deze box 
oa een pestprotocol. Echter dit is onvoldoende gecommuniceerd. Het protocol zal een plaats 
krijgen op de website. Erni van Bijnen is beschikbaar als vertrouwenspersoon 
 
Thijs van Dael  Welk effect heeft het uitbaten van de kantine door BPL op de vereniging? 

 Het geeft de ruimte om leden die betalingsproblemen hebben deze via activiteiten in 
de kantine  weg te werken 

 Bij evenementen  van de vereniging vloeit er geld terug naar de vereniging 
 

 

9 De voorzitter sluit de vergadering om 10.00 uur  

 


