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Aanwezig: 60  deelnemers 

 

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 2020. Door de situatie met de Corona ziet het verloop van het seizoen, sinds maart 2019 er 

heel anders uit dan we gedacht hadden.  

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.  

Jeroen van Veen, roemt een aantal vrijwilligers voor haar blijvende inzet gedurende deze “andere” tijden. 

Linda de Veld, Bart en Jessica Kornips, Tessa van Gameren, Jos van Moorsel, Hand van Eijk, Jeroen 

Heijdeman, Ria Lamerikx, Jack (Blackie), Martin van Roon, Rob Steuten, trainers Academie (en speciaal 

Stephanie) en Sylvia en Bert Peerlings. Zonder de inzet van alle vrijwilligers kan heeft een club als Basketbal 

Academie Limburg geen bestaansrecht. 

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. 

 

2) Notulen ALV van 09-04-2020 

Met de agenda die verstuurd is, voorafgaande aan de ALV is gevraagd of er verdere opmerkingen, 

aanvullingen zijn over de notulen van de vorige ALV (09-04-2020). 

Er is een opmerking geplaats over de uitvoering van de Kascommissie. De kascommissie komt later tijdens 

deze ALV ter sprake. Dit is voor akkoord aangenomen. 

Hiermee zijn de notulen van de ALV, d.d. 09-04-2020, definitief aangenomen door de leden. 

 

3) Terugblik op seizoen 2020-2021 

In seizoen 2020-2021 hebben we het gehele seizoen te maken gehad met de perikelen rondom het 

COVID19 virus. We hebben als bestuur hard gewerkt om meer vorm en uitdraging te geven aan ons 

opgestelde missie en visie in 2019/2020: S.P.O.R.T (Samen – Plezier – Open – Respect – Toewijding). 

Ondanks dit moeilijke seizoen, hebben we een opsomming kunnen maken van de behaalde successen, 

maar ook van mogelijkheden te verbetering. 

 
Behaalde successen:  Punten voor verbetering: 

• Samenwerking BAL – Humankind 
• Maatschappelijk Programma: Hero’s Community  
• LED scherm in de sporthal mogelijk gemaakt door Averium en 

Welten HCM 
• Renovatie keuken, mede mogelijk gemaakt door Bouwkeuring 

Zuid, Pevo Installatie techniek en gemeente Weert 
• 3 bekerfinales gewonnen U22, U18 en U16 
• Bereiken Play-off Dutch Basketball League 
• Samenwerking opgestart met: Sportplatform Weert, ROC 

Gilde onderwijs, Partner verenigingen 
• Binnen trainingen LOOT leerlingen LVO 
• Voorbereiding toetreding BENE-LEAGUE 

 • Vrijwilligers pool 
• Eten op de Campus 
• Instroom Breedtesport  
• Instroom Academie  
• Communicatie / contact met de leden 
• Vrijwilligers beloning 
• Verwachting management naar leden 
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4) Uittredende bestuursleden / nieuwe bestuursleden 

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

(Secretaris); Gijs Matthijsse (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. 

 

Aan het einde van seizoen 2019/2020 hebben Marco Schuldres / Frank Jenniskens (Operationele zaken) 

en Monique van Heukelom (Wedstrijdzaken / Ledenadministratie) zich bedankt voor de bestuursfunctie. 

Tot op heden zijn deze personen niet vervangen en de taken verdeeld onder de andere bestuursleden, die 

meerdere van deze taken hebben kunnen overdragen aan vrijwilligers. 

 

Voor het einde van seizoen 2020/2021 heeft Gijs Matthijsse aangegeven zijn bestuursfunctie neer te 

leggen. Voor de positie van financiële zaken, zijn we naarstig op zoek naar vervanging. Mocht er binnen 

de leden interesse zijn voor deze positie, of heeft een bekende die hiervoor interesse heeft, houden we 

ons graag aanbevolen om in gesprek met elkaar te komen. 

 

Voor seizoen 2021/2022 zal het bestuur (voor alsnog) bestaan uit: 

Jeroen van Veen (voorzitter); Marijn Braks (Secretaris); [vacant] (Penningmeester); Rob Peeters 

(Technische Zaken); Henrico Gijzen (PR /  sponsoring) 

 

Daarnaast is het ook wenselijk om een bestuursfunctie te krijgen, die zich verder bezighoud met personele 

zaken. Mocht hiervoor interesse zijn, kan ook met ons contact opgenomen worden. 

 

Interesse voor vrijwilligerstaken, zoals zitting in een jeugd- en/of activiteitencommissie, vrijwilligers voor 

de zaal-, vloerploeg, medewerker in het Sportcafé kan ook altijd contact met ons gezocht worden. 

 

Contactgegevens van alle bestuursleden staan op de website van BAL, maar er kan ook een mail gestuurd 

worden naar info@balimburg.nl  

 

5) 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. 

In het kader van de nieuwe wetgeving WTBR, zijn we aan het onderzoeken of dit stationaire wijzigingen 

tot gevolg heeft. Het huidige uitgangspunt is, dat dit vooralsnog niet noodzakelijk is. 
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6) Financiële afwikkeling jaar 2020  / Begroting Basketbal Academie 2021 / 2022 

Tijdens de gehouden ALV zijn de financiële cijfers getoond en toegelicht van 01-01-20 t/m 31-12-20 

(boekjaar). De winst- en verliesrekening is getoond van BAL – vereniging over het boekjaar. 

De begroting van 2020/2021 ten aanzien van de realisatie in 2020 (en 2019) is getoond. We zien een 

positief saldo in de realisatie.  

Daarnaast zien we een positief banksaldo, mede gerealiseerd door de subsidie regelingen die we hebben 

mogen ontvangen in het kader van COVID19.  De te vorderen bedragen en de verplichtingen, geven ons 

nog steeds een positief banksaldo.  

We hebben de opmerking hierbij dat het merendeel van de leden trouw aan haar 

contributieverplichtingen heeft voldaan en nog steeds voldoet.  

 

De begroting voor het seizoen 2021-2022 is getoond en toegelicht. Deze begroting is niet sterk afwijkend 

ten opzichte van het huidige lopende seizoen. 

 

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

 

Kascommissie: 

De bevindingen van de kascommissie, bestaande uit Remco Hermans en Rob Steuten, zijn in een schrijven 

aan het bestuur door hen medegedeeld. Dit schrijven is getoond tijdens de ALV. 

Conclusie van de kascommissie: 

“Als je mij vraagt op basis van deze stukken “decharge te verlenen”, dan wordt dat lastig en zeer kort dag. 

Uiteraard besef ik dat het alleen om het verenigingsgedeelte gaat, maar ook voor een kascontrole van dit 

relatief kleinste deel van de gehele organisatie BAL, dienen de basiselementen zichtbaar en controleerbaar 

te zijn.” 

Als bestuur van BAL zal het de financiële administraties zo inrichten dat de inkomsten en uitgaven van de 

vereniging in een afzonderlijke administratie in beeld worden gebracht zodat aan het einde van het seizoen 

hiervoor financiële decharge verleend kan worden na akkoord kascommissie. 

 

Besteding van gelden voor een bijdrage aan de missie / visie van BAL 

Heb je een goed idee wat kan bijdragen aan de missie en visie van BAL. Dan verzoeken we je dit plan in te 

dienen bij het bestuur (via marijn@balimburg.nl). 

 

• De beste drie ideeën krijgen max EUR 1.000 om jouw idee zelf te realiseren 

• Beoordeling criteria: extra leden, extra fans, extra sponsoren of extra gezelligheid of genereren 

andere inkomsten 

• In bijlage 1 nog een aantal (extra) sheets toegevoegd over missie-visie. Deze zijn tijdens de ALV 

van 2020 getoond (niet tijdens deze ALV) 

 

  

mailto:marijn@balimburg.nl
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7) Contributie vaststelling seizoen 2020/2021 

Als gevolg van COVID19 heeft het bestuur de contributiegelden voor seizoen 2021/2022 opnieuw 

beoordeeld. Mee- en of tegenvallers van dit seizoen zijn daar in meegenomen. We zijn tot de conclusie 

gekomen om voor het seizoen 2021/2022 op de (volledige) contributies geen verhogingen toe te passen. 

De (volledige) contributies voor deelname seizoen 2021/2022 zijn als volgt vastgesteld: 

 

Type contributie Bedrag 

Senioren > U22 € 265 

Jeugd > U14 € 265 

Jeugd < U12 € 245 

Peanuts €  30 per strippenkaart 

Academie contributie € 1.560 per jaar 

 

8) Rondvraag 

Voorafgaande aan de ALV heeft een ieder de mogelijkheid gehad om alvast een vraag te stellen bij de 

aanmelding. Dit hebben we gedaan om eventueel in de voorbereiding naar de ALV toe een goed antwoord 

te formuleren. Daarnaast is er de mogelijkheid geweest om vragen naar aanleiding van de presentatie te 

stellen. Vragen zijn zowel mondeling, al via de chat gesteld. 

 

Vooraf gestelde vragen: 

 
 

In het algemeen kunnen we antwoorden op deze vragen, dat BAL nog altijd sterk afhankelijk is van de 

contributiegelden, de verkregen subsidies vanuit de Gemeente Weert en Provincie Limburg. Dit geldt 

zowel voor de Breedtesport, als voor de Academie. Sponsoren zijn met name nodig om de Heren 1 

financieel gezond te houden. 

Als bestuur van BAL zijn we sinds medio december 2020 aan het bediscussiëren hoe en of we mogelijke 

plussen in de begroting kunnen gaan inzetten. We hebben als uitgangspunt genomen, dat deze “plussen” 

te goede moeten komen aan de BAL vereniging en/of BAL Academie, met name gedreven door ideeën van 
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de leden. Zie hiervoor ook het voorstel onder kop 6 van deze notulen. We hebben niet het voornemen om 

leden een financiële compensatie te bieden, bijvoorbeeld in korting of teruggaaf op contributiegelden. We 

willen deze gelden terug investeren in Basketbal Academie Limburg. 

Op het sportieve vlak is het tot op heden een zeer moeilijk jaar. We zijn als BAL gebonden aan de regels 

die door de overheden worden opgelegd. Vanaf maart 2020, toen COVID19 zijn intrede heeft gedaan, zijn 

we met o.a. de Gemeente Weert in gesprek geweest om mogelijkheden voor trainingen te bekijken. In 

januari 2021 werd duidelijk dat er mogelijkheden kwamen om wederom buiten te sporten. Dit kon, 

vanwege de beperkte beschikbaarheid van ruimte, enkel met een mix van leeftijdsgroepen. We zijn 

hierover in gesprek gegaan met Gemeente Weert en LVO. Dit heeft tot een regeling geleid, waarbij de 

leerlingen van de LVO scholen, met een basketbal-LOOT status per medio maart 2021 ook weer binnen 

kunnen trainen. Gezien de huidige ontwikkelingen omtrent COVID19, hebben we als bestuur “de hoop” 

dat per ingang van seizoen 2021/2022 er weer “normaal” gesport kan gaan worden. 

 

Vragen vanuit de chat, gedurende de ALV: 

 

- Is het niet zo dat de ALV uiteindelijk besluit over wat er met de 'winst' van de vereniging 

gebeurd? Dat het bestuur wel een voorstel mag doen om die toe te voegen aan de algemene 

reserves, maar dat de leden dat voorstel moeten accorderen (of afwijzen)? 

Het bestuur is in haar verantwoordelijkheid degene die het besluit neemt over de wijze van inkomsten 

en uitgaven. Een controle hierop wordt door de kascommissie uitgevoerd. Zolang het bestuur een 

besluit voor uitgaven op verantwoorde wijze doet, is hiervoor geen verdere “goedkeuring” van leden 

noodzakelijk. 

Zoals in deze ALV aangegeven, willen we “de winst” graag laten terugvloeien in BAL op basis van ideeën 

die in lijn liggen met de missie/visie S.P.O.R.T 

 

- in het verslag van vorig jaar stond dit punt nog open, eventueel compensatie. gezien de vragen is 

daar wel behoefte aan 

zie toelichting n.a.v. de vooraf ingediende vragen 

 

- Zit er nog een buitenlandse stage er bij voor dit jaar? 

- en voor dit jaar dan? 

- Maar de leden die opzeggen hebben daar niets aan (en wel voor betaald). Mogen die dan alsnog 

mee naar Belgrado bijvoorbeeld? 

Dit is geheel afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van COVID19; hier hebben we helaas geen 

invloed op, maar we trachten er zo goed mogelijk mee om te gaan. M.b.t financiële compensaties, zie 

voorgaande. 

 

- Voor mij de eerste deelname aan de ALV maar is er altijd alleen een winst en verlies 

berekening/begroting van de vereniging en niet van de academie? 

De ALV is enkel voor de BAL vereniging. BAL Academie is een Stichting. Dit is in de statuten zo 

vastgelegd.  
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- Nog iets wat verbeterd moet worden : hoe hou ik uitredende academie leden aan boord op 

redelijk nivo 

Hiervoor willen we graag verwijzen, naar mogelijke input van leden om hier in tot een plan te komen. 

We denken zelf aan een “jeugd commissie” en/of “technische commissie” dit hiervoor zich wil/kan 

inzetten. 

 

- ik had toch zeker compensatie verwacht gezien meer dan 3 maanden nul activiteit, zoals op de 

sportschool een abonnement "on hold" gaat. Is hierover ook , behalve op iedere vergadering, 

met leden over gesproken ? 

Dit is een bestuursbesluit, zoals in voorgaande reeds toegelicht. De compensatie gaat in het 

terugvloeien naar BAL op basis van ideeën vanuit de leden (zie onder punt 6 van deze notulen) 
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Bijlage 01: Missie, visie en strategie Basketbal Academie Limburg 
 

 
 

 

  
 

 

 


