Notulen
Algemene ledenvergadering Attacus
16 juni 2019 Zwijsen

Aanwezig:
Frans van Vugt, Richard van Gerwen, Boye Oerlemans, Gerrie van Gelder, Joost van der Geest,
Mieke van de Avoird, Michael Jonkers, Michiel Hamel, Jeroen van de Pas, Rigo Ruijs, Dennis
Verheijen.
Bestuur: Roland Simons, Berry Tomas, Narin Kaya, Kevin van Dinther, Marieke Tomas (notulist)
Afmeldingen:
Stephan van Loon, Chris Kalis, Rogier Huijsmans, Thomas Daling, Veerle van Dinther, Jelmer
Egberts, Daniek Hoornweg, Laura en Gerd-jan Welten, Bart van der Horst.

1. Opening
Roland heet alle leden die de moeite hebben genomen te komen van harte welkom. Helaas is de
opkomst erg laag dit jaar.

Een bijzondere vergadering is het vanavond omdat er 2 bestuursleden aftreden en het er even op
leek dat er geen nieuwe kandidaten waren. We hebben er wel 4 gevraagd en gesproken. Natuurlijk
mogen kandidaten zich ook altijd aanmelden bij ons. Toch iemand bereid gevonden zich kandidaat te
stellen maar hij kon er zelf vandaag helaas niet zijn
Gelukkig hebben wij altijd een grote groep aan technisch kader met daarbij een aantal personen die
de schouders eronder zetten om alle zaken ingevuld te krijgen.
De ALV is voor het bestuur toch het jaarlijkse formele punt om met de leden te toetsen of de
vereniging de juiste koers vaart en om richting te geven aan de komende seizoenen.
Ook wij realiseren ons elk jaar weer hoe lastig het is om invulling te geven aan ideeën en afspraken
voor de toekomst. De reguliere zaken om met elkaar te kunnen basketballen krijgen altijd gewild of
niet voorrang.
2. Vaststellen verslag ALV seizoen 2017-2018
Geen opmerkingen, verslag wordt vast gesteld

3. Terugblik (door Roland Simons)
Naast het persoonlijke leed van onze leden hebben we geen grote negatieve gebeurtenissen gehad
binnen de vereniging. Natuurlijk leven we wel samen mee met Hans van Asseldonk, Maria, Paul en
Mark. Hopelijk kan Hans nog mooie momenten mee beleven met zijn Attacus.
Wij hebben met onze bijna 300 leden een mooi sportief seizoen gedraaid. Mooie prestaties bereikt
om trots op te zijn. We hebben meerdere kampioenen gehad.
Dit alles lukt niet zonder de inzet van onze trainers, scheidsrechters, vrijwilligers maar ook de ouders
en supporters. Ik wil iedereen daarvoor hartelijk danken en een paar mensen in het bijzonder.

Tijdens het seizoen is overeenkomst met de heren 1 trainer beëindigd en heeft Paul van Asseldonk
dit met succes opgepakt, niet alleen voor heren 1 maar ook de brug gemaakt richting de jeugd.
Ook de inzet van Erwin aan de Meisjeskant is meer dan een enthousiaste trainer normaliter oppakt.
En onze scheidsrechters, een moeilijke taak die door een heel aantal van ons weer erg goed in
ingevuld.
Ook willen wij alle sponsoren die ook dit seizoen weer mogelijk hebben gemaakt hartelijk bedanken
met een groot applaus (plaatje Sponsoren). Wij hebben de TOP sponsoren onlangs persoonlijk
bedankt met een leuke middag.
BBC: Wij zijn dit jaar met New Heroes tezamen met 24 andere verenigingen in een samenwerking
gestapt onder de naam Brabants basketball Convenant. Hierin proberen we samen sterker te zijn als
clubs. We spreken over clinics, communicatie, vrijwilligers, sponsoring. De eerste stappen zijn we aan
het zetten en zal de komende seizoenen mogelijk sterker worden.
Dank aan de vrijwilligers die een stapje terugdoen maar zeker niet weg zijn bij de club.
Ook de vrijwilligers die zich al weer gemeld hebben voor komend seizoen. Afgelopen zaterdag een
mooie BBQ bij Anko gehad met een grote groep.

4. Mededelingen
Communicatie
We hebben als opvolging van een eerdere sessie met de jeugd nu ook gesproken met volwassenen
over de communicatie binnen de club.
We hebben de website voor statische info die mensen zelf kunnen ophalen
We hebben facebook, whatsapp voor teams en mailings naar groepen.
Sinds dit jaar de sms alert gekoppeld aan het taken schema , die prima resultaten heeft opgeleverd.
Daar willen we volgend seizoen een nieuwe impuls aan toe voegen.
We gaan bij aanvang de teams informeren op basis van een presentatie wat we van elkaar mogen
verwachten. Rogier heeft dat vorig jaar bij u14-u16 gedaan. Een zeer goed voorbeeld. Komend jaar
wordt een dergelijke bijeenkomst ook georganiseerd aan de meisjeskant en bij de senioren.
Daar bespreken we ook de manier van communiceren met teams.
We gaan daar aan alle teams een team ouder koppelen die een paar taken heeft (rijschema/ info
verdelen/ aanspreekpunt)
Er gaat een whatsapp groep komen voor alle trainers/ assistenten en team ouders.
Daarin kan het bestuur/tc info bij alle teams neerleggen. Over tijdstippen, belangrijke wedstrijden,
leuke events maar ook huishoudelijke dingen over zalen, enz… Team ouders/trainers kunnen dit dan
vervolgens verdelen naar de app van het eigen team zodat de hele vereniging op de hoogte is.
Dus 1 whatsapp groep Attacus 2019-2020. Berry gaat deze opstarten en ons nieuwe bestuurslid pakt
dit verder op.

Frans Vugts vraagt of er ook niet gecommuniceerd kan gaan worden via de app, Berry geeft aan dat
dit wel bekeken is maar technisch niet mogelijk met het pakket wat we nu hebben.

Kleding
Met onze leverancier BELO (Rigo Ruijs) zijn we bezig geweest met een nieuw tenue voor seizoen
2020-2021. Lieke Leenders heeft een aantal ontwerpen gemaakt.Rigo laat een aantal voorbeelden
zien. Er is een kobaltblauwe en donkerblauwe variant. De meeste voorkeur gaat uit naar de
donkerblauwe variant.
Prijs zal liggen rond de 55-60 euro voor een compleet tenue, levertijd 3 weken
Het komend seizoen zal de nieuwe lijn definitief gepresenteerd worden inclusief Hoody,
trainingsbroek, tassen enz. die dan komend seizoen ook al kunnen worden aangeschaft.
Voor onze sponsoren hebben we ervoor gekozen om op de tassen aan weerszijden op de lange kant
namen te kunnen plaatsen. Dus niet op de kleding omdat dit altijd rommelig wordt bij wisselingen
van teams.
Een mooie Attacus lijn.
Michael geeft aan dat niet alle ouders blij zullen zijn dat ze een nieuw tenue moeten kopen. Het
bestuur geeft aan dat we daarom nu ook op tijd deze aankondiging doen en dat er bij hoort om eens
in de zoveel jaar een nieuw tenue te moeten kopen. We zijn daarop ook geen uitzondering in
vergelijking met andere sporten. Ouders die komend seizoen nog een nieuw tenue voor hun kind
nodig hebben kunnen dit wellicht van andere kinderen overnemen.

5. Verslag wedstrijdsecretariaat en Taken
Tijdens de ALV is onderstaande gepresenteerd door Marieke en Berry.

6. Verslag SKP
Narin doet verslag van het afgelopen jaar.
-

-

Alle leden van U14 hebben een tabletcursus gehad
Alle U16 hebben spelregelbewijs gehaald via Baskerballmasterz, Narin heeft hier 2 maanden in
geïnvesteerd door cursusochtenden te organiseren en mensen te attenderen en motiveren. Het
doel is behaald. 45 leden hebben het gehaald. Het spelregelbewijs is een verplichting vanuit de
bond.
Er wordt opgemerkt dat dit ook bij trainers duidelijk moet zijn.
Er is een groepje scheidsrechters opgeleid. De begeleiding bij het fluiten is lastig te realiseren.
Er is komend jaar een vacature voor SKP die nog niet is ingevuld

7. Financieel verslag
Berry geeft toelichting op de cijfers van afgelopen jaar, we hebben een klein overschot, dit is mede
veroorzaakt door een teruggave van de zaalhuur (gelijk trekken huren Fioretti en gemeente,
daarentegen hebben we meer uitgegeven aan actviteiten.
Kascommisie: Vincent en Kris hebben kascontrole gedaan en zijn akkoord. Voorstel is nu een
zittingsperiode van 3 jaar aan te houden. Vincent nog een jaar en Chris nog 2 jaar. De vergadering is
akkoord
8. Bestuursverkiezing
Kevin en Narin zijn aftredend. Roland bedankt ze voor hun inzet.
Anko heeft zich kandidaat gesteld voor de vacature communicatie en activiteiten. De ledenvergadering
is akkoord met zijn benoeming als bestuurslid.
Komend jaar zal het bestuur proberen vaker commisieleden uit te nodigen voor de
bestuursvergadering om sommige zaken breder binnen de club te kunnen uitzetten.
9. Goedkeuringen
a. Huishoudelijk reglement, Berry geeft een toelichting op het gewijzigde taakbeleid. Reglement
wordt goedgekeurd door de vergadering.
b. Begroting wordt goedgekeurd, verhogen contributie met de jaarlijkse index van 2% en aantal
termijnen blijft 10.
c. Verkiezing kascommissie, zie punt 7.

10. Rondvraag
Frans van Vugt vraagt of er ook ouders ingezet kunnen worden bij taken. Berry geeft aan dat dit
in principe niet nodig is. En dat ouders dan ook lid moeten zijn.
Dennis Verheijen geeft aan dat hij de ballenkasten weer heeft gecontroleerd. Fio is ok, t Ven is
niet ok. Dus er kunnen nieuwe ballen worden aangeschaft. Dennis geeft de aantallen door.
Michiel hamel vraagt wat er gaat gebeuren met H2 en MU22. Joost geeft aan dat er een overleg
is geweest met Paul, Stephan en Jelmer en zij kijken naar de teamindeling. De tc vindt het
belangrijk dat de doorstroming van jeugd naar de senioren beter gaat verlopen.
Joost doet de suggestie om na de competitie extra ervaren trainers in te zetten om wat
trainingen te geven. Nu zijn sommige trainingen stil gevallen na de laatste wedstrijd en dat is
niet de bedoeling.
Michael vraagt wat sleutelbeleid is en Roland geeft hier uitleg over.
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