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Aanwezig: 53  deelnemers 

 

BESPROKEN PUNTEN: 
 

1) Opening door de voorzitter 

De Algemene ledenvergadering wordt geopend door de voorzitter, Jeroen van Veen. Als eerste vinden we 

het als bestuur erg positief dat er vele leden gehoor hebben gegeven om online deel te nemen aan de ALV 

over het jaar 2019. Door de situatie met de Corona ziet het verloop van het seizoen, sinds maart van dit 

jaar en voor het restant van dit seizoen er heel anders uit dan we gedacht hadden. We waren op weg naar 

het beste seizoen van BAL ooit, sportief gezien. Met een kampioen bij de u18 in de breedtesport, 3x 

academieteams in de bekerfinales, 4x academieteams op weg naar de Final Four en een Heren 1 team dat 

de playoffs leek te gaan halen. Helaas is het even allemaal anders. 

Vanuit het bestuur spreken we verder onze grote dank uit naar alle vrijwilligers, die zich wederom voor 

100% ingezet hebben om dit seizoen tot het grote succes te maken.  

Als bestuur zijn we ons aan het herbezinnen en opmaken voor het komende seizoen. Gedurende deze ALV 

zullen we iedereen aan de hand van een presentatie meenemen, om inzicht te geven in de huidige en 

toekomstige situatie van Basketbal Academie Limburg, d.w.z.. BAL vereniging, BAL Personeel en Basketbal 

Promotie Limburg  

 

 

2) Uittredende bestuursleden / nieuwe bestuursleden 

Het bestuur van BAL bestaat uit de volgende personen: Jeroen van Veen (voorzitter); Marijn Braks 

(Secretaris); Gijs Mathijsse (Penningmeester); Rob Peeters (Technische Zaken); Marco Schuldres / Frank 

Jenniskens (Operationele zaken); Monique van Heukelom (Wedstrijdzaken / Ledenadministratie); Henrico 

Gijzen (PR /  sponsoring) 

 

Officieel wordt het dagelijks bestuur door de eerste drie genoemde ingezeten. Het dagelijkse bestuur 

vormt ook het bestuur voor de entiteiten Stichting Basketbal Promotie Limburg en Personeel Basketbal 

Academie Limburg. Het complete bestuur is zittende voor de Vereniging Basketbal Academie Limburg. 

 

 

3) Huishoudreglement / wijzigingen statuten 

Het huidige zittende bestuur heeft geen voornemens om wijzigingen in statuten van Basketbal Academie 

Limburg aan te brengen. 

Er hebben geen leden vooraf aan de ALV vergadering een wijziging in statuten schriftelijk aangevraagd. 
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4) Financiële afwikkeling jaar 2019  / Begroting Basketbal Academie 2020 / 2021 

Tijdens de gehouden ALV zijn de financiële cijfers getoond en toegelicht van 01-01-19 t/m 31-12-19 

(boekjaar). Er is een totaaloverzicht getoond voor de drie entiteiten. Daarnaast is het financiële overzicht 

voor BAL Vereniging nog in detail verder uitgesplitst en toegelicht. 

Naast de financiële afwikkeling over het afgelopen jaar, is ook de begroting getoond voor het seizoen 

2020/2021. Ook hier is een totaaloverzicht getoond voor de drie entiteiten en daarnaast een uitsplitsing 

voor BAL Vereniging. 

Op basis van de uitsplitsing voor BAL Vereniging hebben we laten zien dat, door de verhoging die door de 

NBB wordt doorgevoerd en de inflatie, we genoodzaakt zijn de contributie voor de vereniging met €5,= te 

verhogen voor het komende jaar tot €265,= per jaar voor leden >12 jaar; €245,= per jaar voor leden <=12 

jaar en peanuts/recreanten, €30,= voor 10x trainingen. 

Dit is voorgelegd aan de aanwezige leden. Hierover is een stemronde gehouden. De leden hebben met 

86,27% (46x stemmen) voor dit besluit gestemd en met 13,73% (7x stemmen) tegengestemd. Het besluit 

voor contributieverhoging is daarmee aangenomen. 

De kosten en opbrengsten voor de Academie zijn ook uitgesplitst getoond tijdens de presentatie. Door 

deze uitsplitsing is het inzichtelijk gemaakt dat voor komend seizoen de deelname aan de Academie met 

€10,= per maand, per deelnemer wordt verhoogd. De verhoging is noodzakelijk vanwege het feit dat de 

trainers vanaf 1 september minimaal een volledig dienstverband krijgen aangeboden van 40 uur tegen de 

wettelijk minimum uurloon. De kosten voor deelname aan de Academie bedragen 1.560€/jaar voor het 

seizoen 2020/2021. De contributie is vastgesteld door het bestuur namens BPL en hiervoor hoeven de 

leden geen goedkeuring te geven.  

 

We hebben benadrukt om vertrouwelijk om te gaan met de getoonde financiële cijfers. 

 

 

5) Contributie vaststelling seizoen 2020/2021 

Door de situatie omtrent de Corona crisis is het helaas niet gelukt voor de kascommissie (Remco 

Hermans en Rob Steuten) om bij elkaar te komen. Het bestuur heeft de leden gevraagd, door middel van 

stemming, of het akkoord is deze mededeling van de kascommissie uit te stellen tot de volgende ALV.  

De leden hebben met 82,35% (44x stemmen) voor dit besluit gestemd en met 17,65% (9x stemmen) 

tegengestemd. Het besluit voor uitstel tot de volgende ALV is daarmee aangenomen. 

 

Als gevolg van de crisis zal het bestuur de voorgenomen verhoging van de academie bijdrage opnieuw 

evalueren. Eventuele mee- en of tegenvallers van dit seizoen zullen we meenemen in het uiteindelijke 

voorstel. Daarbij zullen de uitgangspunten in onderstaande tabel meegenomen worden: 
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We willen vanuit het bestuur onze leden de mogelijkheid geven om hun contributie op een andere 

manier te voldoen. De volgende twee activiteiten zijn hiervoor geselecteerd: 

• Vrijwilligers werven voor BOSPOP: voor elke vrijwilliger die jij levert via BAL voor BOSPOP 

(mobiliteit/parkeren) levert jou een korting op van €45 op je contributie voor iedere gewerkte 

dag.  

• We zijn tevens voornemens om in te schrijven voor de grote clubactie. Elk lot dat een lid 

verkoopt geeft een eenmalige korting op je contributie van €2,40 (80% van de verkoopprijs).  

Andere suggesties aangedragen door leden: 

- Deelnemers aan vriendenloterij koppelen aan BAL? 

- Sponsorklicks 

 

 

6) Uitkomsten leden enquête 

De uitkomsten van de leden enquête zijn opgenomen als bijlage 01 in dit verslag 

 

 

7) Missie / Visie en strategie Basketbal Academie Limburg 

De sheets zijn opgenomen als bijlage 02 in dit verslag 

 

 

8) Rondvraag 

In de “Kahout” zijn een drietal open vragen gesteld. De uitkomsten van de vragen zijn opgenomen in 

bijlage 03. 

 

De overige vragen en antwoorden vanuit de chat, gedurende de presentatie / rondvraag zijn hieronder 

opgenomen: 
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• Wat zijn de boetes kosten? 

Kosten voor boetes bestaan uit boetes voor het niet juist tafelen, te laat/niet aanwezig van 

scheidsrechters. Dit bedrag bedraagt over 2019, €70,=; We doen het op dit gebied erg goed en er 

moet door de NBB nog correctie op komen van een paar tientjes in ons voordeel  

• Bus vs. auto van ouders? 

• Als bestuur/vereniging zijnde ambiëren we een bepaalde professionele uitstraling. Hierbij hoort ook 

de wijze van het vervoer. Vooralsnog kiezen we voor 9p busjes huren. Alternatieve oplossingen is 

naar gekeken, maar blijkt erg moeilijk te zijn. Dit heeft te maken met gelijkwaardige kosten, 

flexibiliteit van inzet, etc. 

Suggestie leden: Misschien een idee om gebruik te maken van Busje van stichting Eduquaat waar 7 

basis-scholen in weert onder vallen.Busje staat in weekend stil en voor de deur bij 

Markeent.  misschien heeft stichting Meerderweert waar ook een aantal scholen onder vallen dit 

ook.  jullie geven daar ook clinics dus wellicht kan het ? 

• >€5K kantine opbrengsten zonder verbouwing of met verbouwing? 

Opbrengsten kantine vs. kosten kantine zijn excl. verbouwingen die gedaan zijn 

• Waarom subsidie vermindering tussen afgelopen jaar en seizoen ‘20/’21?  

Bestuur moet antwoord schuldig blijven en zullen deze volgende ALV beantwoorden. 

• In hoeverre hebben jullie ook gebruik gemaakt van de huidige "corona' maatregelen belasting 

tegemoetkoming kosten personeel etc.? 

Alle mogelijke subsidieaanvragen / compensatieaanvragen t.a.v. Corona zijn/worden gedaan. Het is 

alleen de vraag of deze allen worden toegekend. 

• Wat is het standpunt van BAL t.o.v. BENEleague, waarover in de wandelgangen veel gesproken 

wordt? 

BAL heeft op zich een gunstige ligging voor de BENELeague, gezien Den Bosch, Antwerpen, Hasselt 

en hebben de ambitie uitgesproken hebben om deel te nemen. Vooralsnog zal BAL geen gold licentie 

aanvragen als er met twee licenties gewerkt gaat worden (gold en Silver). De beneleague zal door de 

opzet van nationale en gemengde competitie en twee play off’s één voor de nationale kampioen en 

één voor de BeNeLeague kampioen zowel sportief als financieel interessant kunnen zijn voor BAL.  

Het zal wel betekenen dat we als organisatie verder moeten professionaliseren om op termijn ook 

een licentie te kunnen behouden. 

• Is er geen ondersteuning van NBB door crisis voor de clubs 

Vanuit de NBB niet direct. Er zijn overheidsondersteuningen. Hier proberen we aanspraak op te 

maken. 

• Waar bestaat de individuele begeleiding uit. Trainingsschema ‘ s voor thuis ? 

Door de trainer/coaches van de Academie is een individueel trainingsschema naar alle spelers 

gestuurd. Daarnaast krijgen alle spelers een wekelijkse opdracht, die door de coaches met de 

betreffende speler (na inlevering) mondeling via Skype wordt besproken. Mocht u geïnteresseerd 

zijn in het programma, eenvoudigste weg is uw eigen zoon/dochter vragen. 

• Organiseren van een Pubquiz? 

Is al in de voorbereiding, maar ondersteuning in helpen is altijd welkom. 
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• Hoe  wil het bestuur  de breedte sport er meer bij betrekken. Bij kick off waren er geen ouders, en 

mij valt op dat breedtesport  leden en ouders niet of nauwelijks bij wedstrijden van heren 1 zijn. Ook 

nu volgens mij weer klein % breedte sport leden of ouders bij deze vergadering. Het gaat ook vaak 

over de Academie  ( en begrip daarvoor ) en minder over breedtesport. 

Ook hiervoor zijn we als vereniging sterk afhankelijk van de inzet van de ouders en van vrijwilligers. 

We bieden dezelfde mogelijkheden in deze voor beide entiteiten binnen de vereniging. We 

kunnen/willen dit helaas niet dwingend opleggen. Het bestuur is wel van mening dat de 

breedtesport moet groeien met name de leeftijdsgroepen <U12, meisjes en senioren zijn onder 

vertegenwoordigt en dat heeft onze aandacht al is het niet makkelijk gebleken om kinderen 

enthousiast te krijgen voor het basketbal.  

Suggestie leden: Suggestie om breedtesport meer te betrekken: "Mini/jeugdspeler van de week" uit 

breedtesport selecteren en tijdens Heren wedstrijd (Of U21) een prominente rol geven? 

mogelijk met plaatselijke dansschool, meisjes leuke dansjes tijdens wedstrijden laten opvoeren 

Academy spelers en trainers als trainen van breedte sport met "losse leiders" voor in het weekend 

Jeroen,  Ik merkte vroeger nog wel eens dat er wat afgunst was van breedte sport leden (ouders) 

naar Academie. Zo van daar is alles goed geregeld en bij breedte sport niet . Misschien is het iets om 

aan breedte sport leden ( en ouders ) duidelijk te maken  wat  de verschillen zijn in kosten 

en  belasting en investeringen van de academie leden. Wellicht helpt dat iets om breedte sport en 

topsport leden bij elkaar te brengen. 

• Zwolle model: ook een mogelijkheid voor BAL: van Horne, Gilde? 

Nee dat is niet mogelijk. In Zwolle staan bv alle basketbal trainers op de loonlijst van Landstede 

scholengemeenschap. In Zwolle heeft de school echt gekozen om topsporters te faciliteren en zijn er 

ook aparte LOOT klassen met een mix van sporters. Daarmee heeft Zwolle een andere inkomsten en 

kostenstructuur die niet vergelijkbaar is met BAL die een bijdrage krijgt van de provincie.  

• Hoe zit het met de opkomst, aanmeldingen breedtesport bij rest vd Limburgse clubs heb het idee dat 

iedereen moeilijk heeft.. Samen ideeën uitwerken of sparren misschien.. 

Dat is het programma Partnerclubs dat door Stephanie is opgepakt. Er is een meeting geweest met 

deelnemende verenigingen uit Limburg en Brabant. Huis v.d. Sport heeft dit mede begeleid. 

Stephanie heeft de uitkomsten op een rijtje gezet. Deze staan klaar om verder met de betrokken 

verenigingen te delen. Wordt verder uitgewerkt /  uitgerold.  

@ het bestuur zal de uitkomsten delen met de leden. 

• ik mis concrete KPI's (cijfers) in de missie. zelfde in de visie? 

KPI’s zijn opgesteld door het bestuur. Voor seizoen 2020/2021 gaan we hier mee werken; moet nog 

enigszins verder uitgewerkt worden en hier zouden we ook graag input krijgen van de leden. Echter 

kort samengevat moeten we in alles 2x groeien: in budget van €450K naar €1 Mio, in # leden, # 

sponsoren (60 naar 150) en in aantal toeschouwers van 500 naar 1.000 

• Hoeveel spelers wil je afleveren NBA en Euroleague? 

Het zou mooi zijn als de eerste zich zou aandienen….dan volgen er vanzelf meer 
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• komt er een jaaragenda met alle activiteiten 

Een bestuurslid heeft de taak gekregen om de jaarplanning/-agenda voor seizoen 2020/2021 te gaan 

opstellen. Hierin wordt opgenomen, o.a. wedstrijden – events – bijeenkomsten. De kalender zullen 

we delen met de leden. 

• Is het een idee om op alle basisscholen bijv. maandelijks gymlessen te vervangen door 

basketbaltrainingen? Voor groep 6, 7 en 8?  

En ze formulieren te geven voor het kindpakket? https://www.weert.nl/kindpakket 

Voor de ouders voor wie de kosten te hoog zijn? 

Het zou mooi zijn als dit soort initiatieven ontplooid zouden worden. Echter ook hier hebben we een 

vrijwilliger voor nodig. Mss. Wil degene die deze vraag heeft ingediend, dit ook verder uitwerken? 

• Als je vrijwilligers wilt hebben, kun je dan geen lijstje maken welke bijdrage/rol/commissie je 

invulling voor zoekt? Vraag om een vrijwilliger is wel erg algemeen. 

We zijn druk doende om voor alle vrijwilligerstaken een soort functieprofiel op te stellen. Daarmee is 

de inhoud van de taak duidelijk. We zijn een beleid aan het vormen, inzake vrijwilligers. In contact 

met Punt Welzijn om hier ook meer ruchtbaarheid en vorm aan te kunnen geven. 

• Waarom houden het bestuur en de trainers zich afzijdig bij de indeling van de wedstrijdtaken - Zijn 

kunnen sanctioneren! - Managers lukt dit niet 

Dit zal per team verschillen; de ervaring leert, dat bij de oudere teams dit een groter probleem is; tot 

op heden heeft dit meer bij “het team” gelegen. Hoe gaan de coach en teammanager hier mee om? 

Ook dit vraagstuk ligt als een actiepunt bij het bestuur. Eerst moet er duidelijkheid komen over de 

wijze van opleggen van sancties, ofwel welke sancties, waarvoor. Ook hier is alle input welkom. 

Tav sancties: bij U18 is/was de afspraak (iom de coach) dat als ouders niet aan hun verplichtingen 

voldoen, de betreffende speler zelf achter de tafel moet plaatsnemen. De ene keer dat dit hierop uit 

leek te draaien, stond de trainer hier ook achter. Verder gelukkig veel bereidheid om elkaar te helpen 

bij deze ouders 

• Is er al meer bekend over meiden lijn binnen academie m.b.t. benauwde situatie start van dit 

seizoen? 

Vooralsnog gaan we er vanuit dat we kunnen starten met de meidenteams in de eredivisie. Hiervoor 

wordt een motivatiebrief opgesteld door Jorrick. Indien meiden alleen voor ons willen uitkomen 

indien we U20 eredivisie spelen kunnen we dit opnemen als ontbindende voorwaarden in de 

overeenkomst. 

• Is er al duidelijkheid over de compensatie voor het niet hebben van een buitenland stage dit 

seizoen? 

Contributie voor academie blijft hetzelfde voor komend seizoen, toch? 

In het bestuur moet hierover nog een besluit genomen worden. Voornemen is om dit medio mei van 

dit jaar een besluit in te nemen. 

Contributie is uitgebreid behandeld tijdens de ALV (zie verder verslaglegging) en zal verhoogd 

worden met €10 euro per maand. De contributie wordt dan €1.560 (was €1.440) 

 

 

 

  

https://www.weert.nl/kindpakket
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Bijlage 01: Uitkomsten leden enquête 
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Bijlage 02: Missie, visie en strategie Basketbal Academie Limburg 
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Bijlage 03: POLL – vragen en antwoorden 
 

Vraag: Wat zijn de positieve zaken van het afgelopen seizoen? 

 
 

Vraag: Wat moeten we verbeteren naar volgend seizoen? 

 
 

Vraag: Welke vrijwilliger wil je graag in zonnetje zetten? 
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