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B.A.L. JAARVERGADERING 
 
Algemene Ledenvergadering :  27 mei 2015  om 19.30 in Sporthal Boshoven te Weert 
 
Aanwezigen:  Gerard Ackermans,  Ed Heemskerk ,Bert Peerlings, Erni van Bijnen, Pieter van 
Overbeek , Monique v Heukelom, Hans Heijdeman, Elvir Sarvan, Ruud vd Donk, Thijs van 
Dael, Monique van Dael, Helga Mols, Rob Steuten, Remco Hermans, Anita Fleuren, 
Marianne Korner, Geert Fleuren, Sandra Peeters, Frank Jenniskens 
 
Afmeldingen ontvangen van: Jimmy Baens, Sevanio Li Lioe, Rens Ravensteijn, Patricia 
Coolen, Robin van Heukelom, fam v d Schans 
               

 
 
 

1 19.30 uur Opening 
De voorzitter heet ieder van harte welkom 
 

 

2 Notulen voorgaande Algehele Leden Vergadering 
Zonder opmerkingen wordt de verslaglegging van de voorgaande ledenvergadering 
goedgekeurd 

 

3 Statuten 
De voorgaande weken hebben de wijzigingen van de notulen ter inzage gelegen. Tijdens de 
vergadering worden alle aanpassingen nog maals doorgenomen, voordat er over gestemd 
wordt.  Met algemene stemmen worden de wijzigingen goedgekeurd door de vergadering (20 
voor, nul tegen en nul onthoudingen) 
 

 

4 Kascommissie 

 Edward Mutsaers kon niet aanwezig zijn 

 Zaalhuur Eur 18.000 hoger uitgevallen dan begroot, als gevolg van de beslissing van 
de gemeente Weert om B.A.L. geen verenigingstarief toe te kennen. Dit is inmiddels 
gecorrigeerd 

 Het verlies van Eur 26.800 wordt door Basketball Promotie Limburg gecompenseerd 

 De inkomsten van het lidmaatschap sloten niet geheel aan bij de ledenadministratie 
(aandachtspunt) 

 Advies om in najaar 2015 verantwoording af te leggen over financiën seizoen 
2014/2015 

 Formeel advies om zittend bestuur decharge te verlenen 

 Aan de kascommissie wordt Remco Hermans toegevoeg 
Advies aangenomen met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen en geen onthoudingen 
 

 

5 Vaststellen contributie 2015 / 2016 
Uitgangspunten voor alle breedtesport teams: 

 15 thuiswedstrijden (incl 3 oefenwedstrijden) 

 3 uur trainen per week 

 9 spelers per team 
Voorstel bestuur om U 10 en U 12 te verhogen met Eur 20 naar eur 200 en vanaf U 14 met 
eur 40 naar Eur 220 
 
Verzoek uit vergadering om te onderzoeken welke voordelen te koppelen zijn aan het 
lidmaatschap van BAL (denk aan deelname kampen bv) 
Vergadering is tegen het meer verhogen van de contributie van de recreanten ten faveure 
van de U 12 en jongere  spelers 
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Compliment over het inzichtelijk maken van de opbouw van de contributie. 
 
Bestuur zoekt uit wat er mogelijk is met de contributie zodra de vereniging meer dan 180 
spelende leden krijgt. Andere mogelijkheid is om meer opties bieden voor jeugdspelers 
(kampen, specialistische trainingen…….) 
 
Met 20 stemmen voor, 0 tegen en zonder onthoudingen worden de contributies voor seizoen 
2015/2016 vastgesteld 
 

7 Bestuursverkiezingen 
Er hadden zich geen andere kandidaten aangemeld voor een bestuurspositie.  
Aftredend en herkiesbaar was Hans Heijdeman 
 
Met algemene stemmen voor (20), luid gejuich, 0 tegen stemmen en geen onthoudingen mag 
Hans aan zijn volgende termijn beginnen. 
 

 

8 Rondvraag 
 
Marianne Korner: Graag volgende keer duidelijker maken  waar en hoe laat de vergadering 
is. 
Remco Hermans: status kantine: Niet voor de vereniging BAL, maar voor BPL. Aanbesteding 
is stilgelegd door gemeente 
  

 

9 De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur  

 


