
 

 

Basketbalvereniging De Dunckers – Hilversum 
 
Algemene Ledenvergadering - seizoen 2019-2020 
 
Woensdag 28 mei 2020   
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: digitaal via ZOOM 
 
 

 
 
 
Agenda 
 

01. Opening 
 
02. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
03. Vaststelling van de agenda 
 
04. Notulen van de vorige vergadering 
 
05. Jaarverslag 
 
07. Financiën 
 
08. Verkiezing bestuursleden 
 
09. Verkiezing leden kascommissie 
 
10. Rondvraag 

 
 
 

 
T.a.v. verkiezing bestuursleden: 

• Johan Hidding, penningmeester - moet opnieuw gekozen worden en is herkiesbaar 

• Milko Buter, secretaris - vacature 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Notulen (extra) Algemene Ledenvergadering 
19 juni 2019 | 19.30 uur | Dudok Arena, Hilversum 

 
 
Aanwezigen:  
Leo-Geert van den Berg, Jacob Doets, Fanny Smit, Martijn van Henten, Johan Hidding, Milko Buter, 
Camillus op het Veld, Paul Römer, Niels Bakker, Jeri Nijland, René Vennik, Heleen Bentvelzen, Denise 
Dam, Dirk Doets, Reijer Gaasterland, Daan Versteeg.  
 
Afwezig met melding: 
Lucas Mur, Jaap Hadderingh  
 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de betrokken groep welkom bij deze extra Algemene 
Ledenvergadering.  
 
Ingekomen stukken en mededelingen Er zijn machtigingen binnengekomen m.b.t. de stemming over het 
contributievoorstel van Quirien Aretz (stemt voor), Paul Zagt (neutraal), Suzanne Buter (machtigt Milko 
Buter) en Erik Peters (neutraal). Deze machtigingen worden meegenomen bij het agendapunt over het 
contributievoorstel.  
 
Vaststelling agenda  
De agenda wordt ongewijzigd aangenomen.  
 
Notulen van de ALV 18 mei 2019  
Er zijn enkele opmerkingen op de notulen van de ALV van 18 mei 2019: Fokko is lid van verdienste (geen 
erelid), daarnaast wordt genoemd dat de begroting goed wordt bevonden, uiteraard moet hier staan dat 
de jaarrekening is goedgekeurd.  
Na deze aanpassingen worden de notulen goedgekeurd.  
 
Financiën: contributievoorstel  
De penningmeester geeft een toelichting op het vernieuwde contributievoorstel: er zat in weinig lucht in 
de begroting, er is na de vorige ALV gekeken aan welke knoppen er gedraaid kon worden. O.a. kijkt het 
bestuur, i.s.m. de TC naar een andere trainingsindeling, waardoor efficiency behaald kan worden, ook is 
€1500,- zaalhuur onder evenementen geschreven. Daarnaast is de knop Optisport belangrijk, als de 
gesprekken positief uitvallen, komt er volgende seizoenen wellicht ook geen verhoging.  
Leo-Geert vindt dat het nieuwe contributievoorstel beter uit te leggen is, het is meer acceptabel. Wel is 
het zaak goed uit te leggen waarom de verhoging is doorgevoerd. Met een duidelijke uitleg van de 
begroting erbij is het een goed verhaal.  
Gevraagd wordt waar we als vereniging heen willen? We kunnen door de hoger wordende kosten geen 
goed verhaal aanbieden. We willen groeien als vereniging. Het sociale is van zaalsport gescheiden; dit 
moet beter. Een gesprek met de gemeente is noodzakelijk.  



 

Dirk heeft zo zijn twijfels: hij ziet niet in wat de vereniging meer zal bieden bij verhoging contributie. 
Johan legt nogmaals uit dat grootste deel (zo’n 75%) van de contributie bestaat uit zaalhuur en NBB 
kosten. En dat je het daar dus in moet zoeken.  
Er wordt gesteld dat we als vereniging het gesprek aan moeten gaan met Optisport en de gemeente. 
Milko licht toe dat deze gesprekken ook gevoerd zijn en worden. Ook achterhalen hoe de andere 
verenigingen omgaan met prijsvoeringen van Optisport.  
Naast de grote zorgen om financiële zaken is belangrijk te realiseren dat het kader ook afneemt door 
afname seniorenteams.  
We brengen de discussie terug naar het voorstel, dat ligt nu in de ALV. Het wordt in stemming gebracht: 
iedereen stemt voor.  
Afgesproken wordt dat bij verzenden facturen ook een toelichting komt. Daarnaast zal een toelichting 
komen op de website.  
 
Verkiezing bestuursleden  
Er is behoefte aan een directe vertegenwoordiging van de TC in het bestuur. Charlotte zou dit willen, de 
aanwezige leden stemmen met dit voorstel in: Charlotte de Graaf is vanaf deze vergadering bestuurslid.  
 
Rondvraag  
Reijer Gaasterland stelt voor om trainende leden in te zetten voor taken.  
Er wordt daarnaast aandacht gevraagd om ouders meer te betrekken, vrijwilligers moeten gevraagd 
worden.  
 
 
Camillus sluit de vergadering om 20.23 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jaarverslag de Dunckers 2019 – 2020 

 
2019 was een jaar van veel ontwikkelingen. Een nieuwe voorzitter, die Camillus na jaren opvolgde, was 
er een van. En voor die nieuwe voorzitter was het een jaar van veel nieuwigheden. En dat was bovenal 
leuk. Graag deel ik een overzicht van wat er het afgelopen basketbal jaar bij onze mooie vereniging 
gespeeld heeft. 
 
Ik wil beginnen met het bedanken van alle vrijwilligers die zich dit seizoen enorm hebben ingezet voor de 
vereniging. Jullie bijdragen in verschillende vormen als technische commissie, trainers en coaches, 
zaalwacht, feestcommissie, materiaalman, vrijwilligerscoördinator, ledenadministratie, 
scheidsrechtercoördinator, wedstrijdsecretaris, takenplanner, penningmeester, secretaris, interim 
barmannen, invaltafelaars en invalscheidsrechters etc. hebben ervoor gezorgd dat ruim 200 leden 
hebben kunnen trainen en spelen. Het gaat in dit jaarverslag te ver om iedereen bij naam te noemen, 
maar hoe zichtbaar of minder zichtbaar jullie ook zijn geweest: bedankt voor al jullie inzet -namens het 
gehele bestuur-: het was erg leuk om met jullie te mogen werken dit jaar!  

 
Het einde van het seizoen wordt overschaduwd door de Coronacrisis, die Nederland sinds eind februari 
in haar greep heeft gehouden. Het seizoen duurde dit jaar erg kort en er waren geen winnaars in de 
competities aan te wijzen. Sportief was het lang geen verkeerd jaar voor De Dunckers. In onderstaand 
overzicht kun je zien, waar de teams stonden toen de competitie werd stilgelegd: 
 

 X12-1: 3e  V18-1: 5e 
 X14-1: 3e  M18-1: 5e 
 X14-2: 9e  M18-2: 9e 
 X14-3: 9e  M20-1: 6e 
 V14-1: 8e  MSE-1: 7e 
 M16-1: 2e  MSE-2: 4e  
 M16-2: 5e  

 
 

 

De Dunckers wil financieel solide groeien in aantal leden, op een leuke manier basketbal en gezelligheid 
combineren, verbeteren in het niveau en operationeel goed draaien. Daar is ook dit jaar veel aandacht 
naar uitgegaan.  
Afgelopen seizoen kende een recordaantal leden voor de Dunckers. Een belangrijke reden daarvoor was 
de start van de welpentrainingen, waarbij hele leuke trainsters hun eerste ervaring op hebben gedaan en 
de jongste basketballers van de vereniging op zondag tweewekelijks training zijn gaan geven.  

 
Financieel gezien is deze groei gepaard gegaan met een gezonde begroting. Daarvoor was aan het begin 
van het seizoen, door stukgelopen overleg met Optisport over een houdbare prijsafspraak voor de 
enorm gestegen post zaalhuur, wel een last minute aanpassing nodig. Gelukkig hebben we in het ALC 
een fantastische partner gevonden om snel extra trainingsruimte te kunnen realiseren, binnen budget. 
Waar in 2019 een verlies werd geleden, is dit jaar financieel neutraal afgesloten.  
 
Afgelopen seizoen zijn er meerdere trainer- & coachesbijeenkomsten geweest. Een eerste 
kennismakingsbijeenkomst werd redelijk bezocht. En tijdens een goed voorbereide vervolgbijeenkomst 
waren tientallen trainers en coaches aanwezig. Men heeft elkaar gezamenlijk gezien wat de basis heeft 
verstevigd; en graag pakken wij hierop door, door als bestuur samenwerking tussen trainers en coaches 
te stimuleren en actiever met de technische commissie samen te werken. We zijn ook blij dat de 
technische commissie stevig staat en enthousiaste en capabele leden heeft.  

 



 

We hebben een aantal leuke dagen met elkaar doorgebracht in de Dudok Arena. De gezelligheid kende 
denk ik haar hoogtepunt tijdens de drukbezochte Koude Start. De shootout, de prijsuitreiking aan de 
beloftes, de loterij, pubquiz en uitgebreide borrel waren memorabel. Natuurlijk had het Heren 1 team 
wel een beetje lopen spieken op de smartphone, maar dat mocht de pret niet drukken. Volgend jaar 
weer een Pubquiz – misschien wel gemaakt door Heren 1? 

 
Het succes van de groeiende groep trainers en coaches, een solide technische commissie en meer 
gezelligheid in de vereniging is mede te danken aan het verbindende werk van Charlotte. Dat brengt mij 
op het punt van bestuursontwikkelingen. Charlotte is recent bevallen van zoon Caelan. Tijdens haar 
zwangerschap is zij -zoals bedoeld- een stapje terug gaan doen om zich op haar nieuwe gezinsleven te 
kunnen richten. We sluiten niet uit dat ze na seizoen 2020/2021 zal overwegen terug te keren.  
Eerder al had Milko aangegeven dat dit zijn laatste seizoen als secretaris is. We danken al vele jaren een 
ongelooflijke ondersteuning in de vereniging aan hem. Op deze positie is ook een vacature ontstaan. We 
zullen overigens nog zeker een mooi moment vinden om Milko voor zijn bijdrage te bedanken.  
Het is passend om te melden dat door nieuwe en onverwacht grote verantwoordelijkheden op 
werkgebied, ik als voorzitter, het komende seizoen niet zal trainen en spelen bij De Dunckers. Daardoor 
ontstaat er fysieke afstand tot de vereniging, wat niet wenselijk maar wel overkomelijk is. Om die reden 
stel ik voor dat ik bij vergaderingen nog steeds de voorzittersrol zal houden, waardoor de vereniging 
draaiende kan blijven.  
 
Operationeel is het De Dunckers afgelopen seizoen redelijk goed vergaan. We hebben als bestuur alles 
gedaan om invulling te geven aan onze maatschappelijke rol om basketbal aan te bieden en als 
vereniging een veilige plek te bieden aan iedereen. Desondanks blijft het teleurstellend dat een beperkt 
aantal leden hun plichten en taken niet serieus heeft genomen. Dat heeft tot sancties bij deze leden 
geleid in de vorm van meerdere schorsingen, persoonlijk overleg met de leden, hun coaches en 
bestuursleden en finale waarschuwingen. Het bestuur is niet overgegaan tot royering, al waren daar 
gronden voor, omdat de bewuste leden zelf hun lidmaatschap hebben opgezegd.  
Graag doen we een appel op leden met een verantwoordelijke rol, waar we bij herhaling al een verzoek 
hebben ingediend, om hun VOG aan ons aan te bieden. In overleg met de ALV willen we ons standpunt 
hierover innemen. Dat heeft ook te maken met een tekort aan vrijwilligers.  
Als vereniging hebben we ook meer dan ooit een stap naar buiten gezet en zijn we in gesprek gegaan 
met andere verenigingen. De gemeente Hilversum heeft een aantal openingen geboden om dat te 
faciliteren tussen verenigingen en de Hilversumse politiek. Daar hebben we interessante inzichten 
opgedaan over hoe de relatie ligt tussen gemeente en bijvoorbeeld Optisport. Ook zijn we meer te 
weten gekomen over de aanstaande herontwikkeling van het Sportpark. We blijven in gesprek met 
iedereen om daar goed over geïnformeerd te zijn, terwijl we eigenlijk vinden dat wij als vereniging en 
gebruiker een grotere rol zouden moeten krijgen toebedeeld.  

 
Seizoen 2019/2020 was kort samengevat een seizoen waarin we -ondanks de nodige tegenslag- door de 
inzet van een groot aantal vrijwilligers een grote stap vooruit hebben kunnen zetten.  
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang. De teamindelingen en het 
trainingsschema zijn onder voorbehoud al nagenoeg duidelijk en we zullen hopelijk veel eerder dan vorig 
jaar een voorstel kunnen doen om de wedstrijddagen in te plannen. Hulde aan de super samenwerking 
tijdens de Coronacrisis tussen technische commissie, trainers, coaches en ledenadministratie.  
We kijken met vertrouwen en vooral vol verwachting en basketbal honger vooruit naar het komende 
seizoen. 
 
 
Daan Versteeg 
voorzitter de Dunckers 



 

Financiën (en ledendata) de Dunckers 2019 – 2020 

 
 

Aantal leden - ontwikkeling 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 



 

 

 

Verlies en Winstrekening Realisatie 

2018/2019

Budget  

2019/2020

Prognose  

2019/2020 

Budget  

2020/2021

800 - Contributies 54.684         61.034         56.433               56.770         

820 - Acties en loterijen 455              500              408                     400              

850 - Verhuur baskets / schotklok 1.300           1.000           1.000                  1.000           

851 -  Baten te laat opzeggen 3.398           750              3.729                  750              

852 - Vrijval vrijwilligersborg 4.666           3.500           5.246                  3.500           

Totaal baten 64.503         66.784         66.816               62.420         

420 - Administratiekosten 990              1.340           1.921                  1.370           

450 - Bestuur en commissies 625              600              345                     600              

440 - Wedstrijdkosten 11.717         10.419         10.457               10.500         

460 - Materialen 781                     1.000           

490 - Opleidingskosten 759              750              445                     500              

400 - Kosten vrijwilligers 1.799           800              709                     800              

430 - Sporthal 48.232         48.935         48.252               45.500         

480 - Evenementen 2.720           3.500           615                     1.500           

510 - Afschrijvingen 176              176              386                     390              

Totaal kosten 67.018         66.520         63.910               62.159         

Resultaat -2.515         264              2.906                  261               
 

 

 

Verklaring resultaat 

Het bestuur is afgelopen seizoen met een taakstelling op pad gestuurd van € 7.000,- om de 

contributiestijging beperkt te houden. De enige kostenpost waar zo’n besparing behaald zou kunnen 

worden is de zaalhuur. Dit heeft ertoe geleid dat we vanaf de herfstvakantie een nieuw trainingsschema 

gehanteerd hebben. De rest van het jaar is ook geprobeerd zuinig te zijn door bijvoorbeeld bij de Koude 

Start geen toernooi (met kosten zaalhuur tot gevolg) te organiseren.  

In maart werden we overvallen door Covid-19. Hierdoor was het seizoen veel eerder afgelopen dan 

gehoopt en konden enkele geplande evenementen geen doorgang vinden zoals het Eindtoernooi en de 

Paasketbalclinic.  

Aan het eind van het seizoen is nog een eenmalige uitgave gedaan voor Sportlink om de communicatie 

aan de leden via tv-schermen in de hal mogelijk te maken. Dit heeft geleid tot een overschrijding op de 

administratiekosten.  

 

Begroting 

In de begroting voor volgend seizoen is uitgegaan van een kleine extra besparing op de zaalhuur omdat 
we nu vanaf de zomervakantie rekening houden met het “goedkopere” schema. Verder zijn er geen 
schokkende mutaties in de begroting. De boetes voor te laat opzeggen en de vrijval van de 
vrijwilligersborg zijn behoudend begroot. De verhuur van de verrijdbare baskets aan de gemeente 
Zeewolde is komend seizoen voor het laatst. Hier moet een oplossing voor gevonden worden.



 

 

 

Balans 30-6-2019 30-6-2020 30-6-2019 30-6-2020

Vaste Activa Eigen vermogen

Schotklok / baskets / boxen 352          594          Algemene reserve 13.781     13.781       

Totaal activa 352          594          Reserve jeugd 668          428            

Overige reserve 2.275       -            

Resultaat boekjaar -2.515      2.906         

Vorderingen Totaal eigen vermogen 14.209     17.115       

Debiteuren contributie 499          1.083       

Overige debiteuren 80            -           Schulden

Vooruitbetaalde bedragen 672          83            Nog te ontvangen facturen 200          6.500         

Totaal vorderingen 1.251       1.166       Crediteuren -           4.135         

Vooruitgefactureerd zomertraining 1480 -            

Liquide middelen Totaal schulden 1.680       10.635       

Betaalrekening 1.626       14.876     

Spaarrekening 22.146     22.146     Borg

Automatische incasso onderweg 160          -           Borg inschrijving 9.145       10.532       

Totaal liquide middelen 23.932     37.022     Overige borg 500          500            

Totaal borg 9.645       11.032       

Totaal activa 25.534     38.782     Totaal passiva 25.534     38.782        

 

 
 

Verklaring balansmutaties 

 

Vorderingen 

De debiteurenpost is afgelopen seizoen gestegen. Enkele leden zijn in verband met Covid-19 in acute 
problemen gekomen en met hen is een betalingsregeling afgesproken. 
 

Schulden  

Op het moment van schrijven van dit stuk was de factuur van de zaalhuur van mei (ongeveer € 4000,-) 

nog niet ontvangen. Daarnaast is de tweede helft van de huur van het ALC à € 750,- nog niet betaald. 

Ook het bedankje voor de vrijwilligers à € 750,- was nog niet aangeschaft. Tot slot is rekening gehouden 

met een eindafrekening van € 1.000,- van de NBB voor de contributie.  

De crediteuren betreft de zaalhuur van april. Het is nog niet duidelijk of we, gezien Covid-19 deze kosten 
moeten betalen. In het resultaat is rekening gehouden met al deze kosten. 
 



 

 

Contributievoorstel 
In de extra ALV van 2019 was afgesproken dat de contributie vereenvoudigd zou worden door de 

contributie van U14 en U16 gelijk te trekken met die van U18 en U20. Op deze manier zou de 

contributie-indeling gelijk getrokken worden met de NBB-indeling. Gezien het resultaat van afgelopen 

seizoen stelt het bestuur voor de contributietabel voor het komende seizoen gelijk te houden. Enkele 

teams gaan minder trainen dan waar in de contributie rekening mee gehouden was. Voor deze teams 

geldt een korting op de contributie van € 42,-. Dit geldt niet voor U10 en U12, in de extra ALV van vorig 

jaar was hun contributie al gebaseerd op één training.  

 

 

 

Spelende leden (trainen 2 keer)* 2019-2020 2020-2021

XU10 / XU12 249,00        249,00        

M14 291,00        291,00        

V14 291,00        291,00        

M16 291,00        291,00        

V16 291,00        291,00        

M18 315,00        315,00        

V18 315,00        315,00        

M20 315,00        315,00        

MS 330,00        330,00        

VS 330,00        330,00        

Kosten recreanten (trainen 1 keer) 2019-2020 2020-2021

Welpen (eens per 2 weken)** 99,00           99,00           

Recreanten <U22 198,00        198,00        

Recreanten U22/Sen 216,00        216,00        

** Indien wekelijks, dan wordt de contributie € 198,-

* Voor teams tussen U14 en U20 die nu 1 keer gaan trainen wordt € 42,- 

in mindering gebracht op de contributie. Voor U10 en U12 was de 

contributie al gebaseerd op 1 training.

 
 

 

 

 
 
 
 
Johan Hidding 
penningmeester de Dunckers 
 
 


