
 

Pagina 1 van 3       Algemene Leden Vergadering 16 juni  om 09.00 uur 

  

B.A.L. JAARVERGADERING 
 
Algemene Ledenvergadering :  16 juni 2018  om 09.00 in Sporthal Boshoven te Weert 
 
Aanwezigen: Frank Jenniskens, Monique van Dael, Monique van Heukelom, Jean van Kleef, 
Jimmy Baens, Bert Peerlings, Gerard Ackermans, Rob Steuten, Ed Heemskerk en Hans 
Heijdeman 
 
Afmeldingen ontvangen van: fam Koole, fam van Dijk, fam Braks, fam Vrencken, Peter v 
Heukelom, Fam Krikke, Fam van Dael, Ria Lamerikx en Sven Voogt 
 
               

 
 
 

1 09.00 uur Opening 
De voorzitter opent de vergadering.  
 

 

2 Notulen overleg 17 juni 2017 (als PDF bijgevoegd) 
 
De notulen van de voorgaande algemene ledenvergadering worden goedgekeurd. Op 
voorstel van de vergadering worden de notulen online geplaatst hetgeen de bestuurlijke 
transparantie ten goede komt. 
 

 

3 Verslag kas controle commissie 

Gerard licht toe dat er een ongewenste situatie ontstaan is rondom de kas controle 
commissie: door gebrek aan aanmeldingen zijn bestuursleden gedwongen om de controles 
uit te voeren.   

Frank Jenniskens stelt zich zelf beschikbaar om de controle van seizoen 2017 – 2018 te doen 
en zal op zoek gaan naar een mede kascontrole lid. 

Doordat de juni ALV wat ongelukkig valt tov het seizoen (de financiële overzichten zijn dan 
nog niet afgerond) stelt het bestuur voor om periode december-januari een 2e ALV te 
organiseren, waarin dan enkel de financiën van seizoen 2017 – 2018 besproken zullen 
worden. De vergadering stemt met dit voorstel in. 

 

 

4 Seizoensverslag 2017 /2018 
 
Frank Jenniskens verzoekt de activiteiten van de toernooi commissie alsnog aan het verslag 
toe te voegen. 
Ook dit verslag wordt digitaal inzichtelijk gemaakt 
 

 

5 Bestuursverkiezingen 
Aftredend en herkiesbaar Hans Heijdeman 
Hans heeft echter aangegeven vooralsnog 1 jaar door te gaan als secretaris. Unaniem stemt 
de vergadering in met dit voorstel. 
Gerard geeft aan dat zijn termijn in de ALV van juni 2019 afloopt. 
Kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden 
 
Commissies 
Vervolgens licht Gerard toe welke commissie er op dit moment actief zijn. Het is de wens van 
het bestuur dat deze commissies  iedere 1ste donderdag van de maand vergaderen en daarna 
tijd nemen om elkaar beter te leren kennen. Hierdoor is het gemakkelijk om vragen aan elkaar 
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te stellen en is het ook gezellig. De commissie zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de 
planning van de activiteiten. We hebben de volgende commissies: 

1. Toernooicommissie (Peter van Heukelom, Frank Jenniskens, Jimmy Baens en Hans 
Heijdeman) doel is het organiseren van de kick-off, 2 peanuttoernooien, 
veteranentoernooi, breedtesport toernooi en een topsporttoernooi (4-5 dagen) 

2. Feest – bar commissie (Ilham, Ellen Ackermans, Sharon, Jose, Patricia Koole) doel is 
om te zorgen dat het gezellig is in de kantine en ook dat er feesten georganiseerd 
worden. Denk aan sinterklaas, einde seizoen, kerstmis etc 

3. Bestuur voor de vereniging (Frank Jenniskens): houdt zich bezig met de breedtesport, 
activiteiten voor werven nieuwe leden en ook de communicatie naar deze leden.  

4. Technische commissie breedtesport (Paul Pisters, Monique vn Dael) teamindeling, 
trainers begeleiden, beleid maken 

5. Communicatie marketing (Tessa van Gameren, Dyon van Heugten, Jeroen van Veen, 
Jeroen Heijdeman, Jos van Moorsel) Facebook, website, banners, filmen etc ook alles 
om heren 1 heen. 

6. Sponsoring (……) werven van sponsoren zowel voor vereniging als heren 1 
7. Heren 1 (Henny Doensen, Ria Lamerikx etc) houden zich bezig met alles om de 

wedstrijd van heren 1.  
8. Bestuur Academie (Jean, Hans, Ed, Monique, Rob, Jimmy (aftedend, Gerard): beleid 

academie en overige bestuurstaken 

 De vergadering adviseert het bestuur gerichter commissie leden te werven; rechtstreeks 
vragen. De leden wachten af, weinig zelfinitiatief. 

Er is zeker wel bereidheid om handjes uit de mouwen te steken bij activiteiten 

 
 

6 Begroting seizoen 2018 / 2019 
 
Besloten wordt om de contributie voor seizoen 18-19 vooralsnog niet aan te passen. BAL 
ervaart veel problemen met het invullen van tafeltaken en fluiten van wedstrijden.  
Komende maanden wordt er nagedacht over een wellicht een andere invulling, waarbij initieel 
de contributie verhoogd zal kunnen worden en at een gedeelte dan terugverdiend kan worden 
door leden die fluiten en tafelen 
Een voorbeeld: We merken dat het steeds lastiger is om vrijwilligers te vinden voor fluiten en 
tafelen. Onze gedachte is dat we de contributie met 5 * 8 * 15 (personen 2 uur 4 euro en 15 
wedstrijden)  =Euro 600 / 10 spelers is 60 Euro verhogen en dat je 8 euro per wedstrijd kan 
declareren als je fluit – of tafelt. 
 
Een andere gedachte is dat we ballen kopen per team en dat het team de verantwoording zelf 
draagt voor de ballen. Bal kwijt betekent dat het team moet betalen voor een nieuwe bal. Zo 
ook met de tenues 
 

 

7 Rondvraag 
 
Marijn Braks (schriftelijk): algemene communicatie vanuit bestuur naar leden is op een 
aantal punten te kort geschoten (bv bestelde kleding (academie punt), info bus naar final four 
en late info trip naar Berlijn (academiepunt).) Contributie verhoging dmv entreekaarten erg 
positief. Goede info naar ouders+ 
De communicatie daarentegen van de staff naar ouders/ spelers wel positief 
Voorstel 1 om additionele (verplichte) kosten mee te nemen in contributie (academie punt), 
Voorstel 2  jaarlijks 1 of 2 “ALV’s” plannen voor academieouders/spelers (academiepunt) 
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De ALV van de vereniging is niet de plaats om academie onderwerpen te bespreken. Tav de 
communicatie gaat bestuur aan de slag om te trachten duidelijker te worden            
 
Jeroen Wijnen (schriftelijk) Communicatie mbt trainingsmenu / gameballs 
                                     Entree kaarten H1 wel of niet nodig 
                                     Gebruik nieuws brief beter  
                                     Kan contributie verhoging Eur 20 zo maar) (is goedgekeurd in de         
                                     voorgaande ALV) 
                                    Waarom trainers voor materiaal bestellingen (academie punt) 
 

o  

8 Sluiting 
 

 

< 


