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Aanwezig: 45 leden 

 

Agenda: 
1) Opening 

Tijdens de opening heet de voorzitter, Gerard Ackermans, iedereen van harte welkom op de Algemene 

Ledenvergadering van BAL. De voorzitter geeft aan, dat hij, samen met de secretaris en 

penningmeester, aftreden zijn. Tevens legt de voorzitter de te volgen procedure uit, welke in de 

statuten van de vereniging is vastgelegd. 

 

2) Uittredende bestuursleden / nieuwe bestuursleden 

Gerard Ackermans (aftredend voorzitter, niet herkiesbaar), Hans Heijdeman (aftredend secretaris, niet 

herkiesbaar), Rob Steuten (aftredend penningmeester, niet herkiesbaar); 

Nieuw herkiesbaar, Jeroen van Veen (aantredend voorzitter), Marijn Braks (aantredend secretaris). 

Beide verkiesbare personen zijn gekozen, middels hand opsteken, met 45x stemmen voor, 0x 

stemmen tegen en geen onthoudende van stemming. 

Nieuw gekozen voorzitter en secretaris zetten de vergadering voort. Aftredende bestuursleden nemen 

plaats in de zaal. 

 

3) Introductie / achtergrond 

Uitleg door de voorzitter over het aantal leden en teams binnen de vereniging (breedtesport, 

academie, Heren 1). Tevens uitleg over de contributie, subsidie en sponsor inkomsten.  

De vereniging heeft geen bestaansrecht, in de visie van het nieuwe bestuur, indien één van de peilers 

geen toekomst heeft. De ene peiler kan niet zonder de andere. De uitdagingen per peiler van de 

vereniging worden benoemd: 

 

BAL – Breedtesport (85 leden, 10 teams): 

▪ Kader opbouwen trainers / begeleiders en vrijwilligers 

▪ Extra inkomsten genereren 

▪ Groeiend ledenbestand 

BAL – Academie (RTC) (65 leden, 5 FTE, 6 teams) 

▪ Verder professionaliseren van de organisatie 

▪ Instroom kader vereniging 

▪ Extra inkomsten genereren 

▪ Binden van trainers 

BAL – Heren 1 (Dutch Basketball League) (12 spelers) 

▪ Groeiend eisenpakket Dutch Basketball League 

▪ Aantrekken meer toeschouwers 

▪ Vergroten sponsor inkomsten 

▪ Opzetten professionele organisatie / aantrekken van meer vrijwillegers 

▪ (Toekomst) perspectief bieden aan talentvolle spelers 
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4) Organisatie 

De voorzitter heeft onderstaande sheet toegelicht. De vereniging kan niet alleen bestaan uit een 

voorzitter, secretaris en ene drietal bestuursleden. Er is meer draagkracht nodig vanuit bijvoorbeeld 

ouders, die als vrijwilliger ook taken op zich willen nemen. 

 
Gedurende de vergadering hebben zich direct een aantal personen gemeld, die zich graag beschikbaar 

willen stellen om één of meerdere taken op zich te willen nemen. Bij voorbaat dank hiervoor. Deze 

personen zullen binnenkort vanuit het bestuur benaderd gaan worden, om een verder vervolg en 

uitwerking hier aan te geven. 

Vooralsnog hebben zich tijdens de vergadering gemeld, Gijs Matthijsse (Financiële zaken); Frank 

Jenniskens, Marco Schuldres, Jurgen Hendriks (Operationele zaken); Linda de Veld, Nick de Graaf 

(Commerciële zaken); Sandra Peeters, Rob Peeters, Linda de Veld (Kleding en materiaal beheer); Bereid 

om taken op zich te nemen, maar nog niet helemaal duidelijk hoe en wat; Rene Pasman, Bas van den 

Eynden, Ilham Cherkaoui.  

Daarnaast is tijdens de ALV naar voren gekomen, dat het zinvol is om een werkgroep te gaan vormen, die 

nadere invulling van de commissies gaat bekijken. Hiervoor hebben zich aangemeld Linda de Veld, Remco 

Kuijer, Marco Schuldres, Marjolein de Graaf. Ook zij zullen spoedig benaderd worden door het nieuwe 

bestuur. 

Als er nog meerdere leden zich nu al geroepen voelen om een bepaalde taak op zich te willen nemen, 

kunnen zij een email sturen naar basketballpromotielimburg@gmail.com. 

 

Antwoord op gestelde vraag:  

De visie van het nieuwe bestuur, m.b.t. de toekomst, is dat over 3-5 jaar de verschillende peilers van de 

vereniging bloeiende en groeiende zijn, het ledenaantal sterk is gestegen binnen de breedtesport, en dat 

het Heren 1 team mee kan strijden om de plaatsen 5-8 in de Dutch Basketball League (Play off positie). 

mailto:basketballpromotielimburg@gmail.com
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5) Sponsor inkomsten /  fondsen werving / contributie 

De visie van het nieuwe bestuur is, dat sponsering niet enkel van externe bedrijven moet of hoeft te 

komen. Sponsoring kan ook vanuit de eigen leden gegenereerd worden. De volgende ideeën zijn benoemd, 

welke in een later stadium door de sponsor commissie verder zouden kunnen worden uitgewerkt. 

▪ Breng een sponsor aan en ontvang 25% van het sponsor bedrag als korting op je contributie 

▪ Zoek een sponsor en speel geheel gratis (Verenigingslid (€500,=) / RTC lid (€2.500)) 

▪ Meld je aan voor BAL vriendendienst. Laat je betalen voor een dienst en ontvang 25% van het bedrag 

als korting op je contributie 

▪ Het totale sponsorbedrag (grotere (externe) sponsoren) dient verhoogd te worden 

 

6) Afsluiting  

 

De vergadering wordt afgesloten met de toelichting dat het doel is om de BAL organisatie verder te laten 

groeien waarbij drie thema’s belangrijk zijn: 

 

1) De grootste, BAL moet als vereniging, RTC  en Heren 1 blijven groeien: in leden, in vrijwilligers, in 

activiteiten, toeschouwers, in inkomsten. 

2) De gezelligste, BAL moet een ontmoetingsplaats worden waar de leden graag naar toe komen.  

3) De goedkoopste, het moet mogelijk zijn om gratis te basketballen en voor sponsoren is het streven 

om veel waarde te genereren voor de sponsoring.  

 

Als laatste wordt afgesloten met de mededeling dat we in gesprek zijn met de Gemeente om een opleg 

Basketball vloer aan te schaffen. Dit is natuurlijk een mooie stap in de verdere ontwikkeling en uitstraling 

van BAL als Basketball vereniging.  

 

Foto: de nieuwe vloer 

 

 


