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B.A.L. JAARVERGADERING 
 
Algemene Ledenvergadering :  17 juni 2017  om 09.00 in Sporthal Boshoven te Weert 
 
Aanwezigen: Ed Heemskerk, Gerard Ackermans, Jean van Kleef, Rob Steuten, Jimmy Baens 
en Hans Heijdeman (bijgaand de handtekeningen lijst) 
 
Afmeldingen ontvangen van: fam van Dael, fam Heukelom, fam Korner, Sven Voogd en Guus 
Vrencken (bijgaand afmeldingen overzicht) 
 
               

 
 
 

1 09.00 uur Opening 
De voorzitter opent de vergadering.  
 

 

2 Notulen  
Verslag van voorgaande Algehele Leden Vergadering van 25 juni 2016 en 10 september 
2016 zijn als PDF toegevoegd aan dit ALV verslag. Inhoudelijk zijn er geen aanmerkingen en 
de notulen worden dan ook goedgekeurd. 
Een aantal acties waren door bestuur toegezegd: 

 Pestprotocol in te stellen 
o Dat is opgesteld en terug te vinden via de website 

 Aanwijzen vertrouwenspersoon 
o De NBB heeft een beleid ontwikkeld naar een veilig sportklimaat en dat beleid 

wordt door BAL onderschreven. Als onderdeel van dat beleid heeft de NBB 
een vertrouwenspersoon aangesteld. Via een link op de website van BAL is 
Petra Vervoort bereikbaar 

 Ontbreken penningmeester Zie verder punt 5 van deze vergadering 
 

 

3 Verslag Kas controle commissie 
De kascontrole commissie aangesteld op 10 september 2016  en bestaande uit Ed 
Heemskerk en Rob Steuten heeft volledig inzicht gekregen in de financiele administratie van 
de vereniging BAL en heeft daarin geen afwijkingen aangetroffen. De ledenvergadering stemt 
in met het gevoerde bestuur en verleent decharge aan het bestuur. 
 

 

4 Seizoensverslag 2016 /2017 
De secretaris heeft een uitgebreid verslag samengesteld. Dat is als PDF bijgevoegd 

 

5 Bestuursverkiezingen 
Aftredend en herkiesbaar voorzitter Gerard Ackermans 
Gedurende het seizoen is Rob Steuten toegevoegd aan het bestuur van BAL als 
penningmeester. De voorzitter verzoekt de vergadering de aanstelling van Rob te 
bekrachtigen. Unaniem wordt de aanstelling goedgekeurd 
 

 

6 Begroting seizoen 2017 / 2018 
De begroting voor 2017 /2018 is bijgevoegd. 
Ondanks bondsverhogingen en verhoging zaalhuur stelt het bestuur voor om de contributies 
niet aan te passen, maar om aanvullend een verplicht consumptiebonnen systeem in te 
voeren: Leden worden verplicht om 20 bonnen voor € 40 aan te schaffen, waarmee 
consumpties betaald kunnen worden in de kantine en waarmee toegang verkregen wordt tot 
de thuiswedstrijden van heren 1. De voorzitter licht het systeem en de gedachten er achter 
(de binding onderling leden vergroten door meer bezoek aan onze eigen kantine en de 
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mogelijkheid te bieden om gratis meer familie ,vrienden mee te nemen naar wedstrijden van 
heren 1) 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen   

7 Rondvraag 
De fam van Dael heeft vooraf 2 vragen ingediend: 

 Kunnen uitnodigingen voor een ALV eerder gepubliceerd worden? 
o De statuten schrijven voor hoe de voorschriften rondom ALV zijn. Daar zal het 

bestuur zich zeker aan houden. Eerder uitschrijven en communiceren zal geen 
probleem zijn. Als voorinformatie: de volgende ALV zal plaatsvinden op 
zaterdag 16 juni om 09.00 uur in onze kantine van sporthal Boshoven 

 Kan de scheidsrechters en tafelplanning eerder en liefst voor 6 weken bekend 
gemaakt worden? 

o Het moet inderdaad de intentie worden om ruim vooraf duidelijk te 
communiceren over tafelbezetting en scheidsrechters. Dit zal opgenomen 
worden met de wedstrijdcommissie 

 

8 Sluiting 
Om 9.45 uur wordt de vergadering gesloten 

 

 


