
 

 
Basketbalvereniging De Dunckers – Hilversum 
 
Algemene Ledenvergadering - seizoen 2020-2021 
 
Dinsdag 1 juni 2021 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: digitaal via ZOOM (link volgt) 
 
 
 
 
 
Agenda 
 

01. Opening 
 
02. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
03. Vaststelling van de agenda 
 
04. Notulen van de vorige vergadering 
 
05. Jaarverslag 
 
06. Vrijwilligers 
 
07. Financiën voorstel aanwenden overschot 2020-2021 
 
08. Verkiezing bestuursleden 
 
09. Verkiezing leden kascommissie 
 
10. Rondvraag 

 
 
 

 
T.a.v. verkiezing bestuursleden: 

 Verkiezing Ruby McGrane Druiventak tot secretaris 
 Verkiezing Helga Ballester tot voorzitter technische commissie 
 Decharge tijdelijk secretaris Martijn van Henten 
 Decharge voorzitter Daan Versteeg 

 
 
 
 
 



 

Jaarverslag de Dunckers 2020 – 2021 
 
Lieve leden, vrijwilligers, ouders en verzorgers, oud-leden, basketbal enthousiastelingen, 
 
Het seizoen van 2020-2021 zal door velen zowel sociaal als sportief gezien ongetwijfeld als een all-time 
low zijn ervaren. Het is ontzettend jammer hoe groot de impact van de coronapandemie op ons 
basketbalplezier is geweest. Diverse coronagevallen onder onze leden, steeds verder aangescherpte 
regelgeving en uiteindelijk een zeer strenge en langdurige lockdown, met vervolgens trage en zeer 
beperkte versoepelingen. Op 15 oktober al moesten de wedstrijden worden stil gelegd. Trainen in de hal 
kon nog wel voor leden tot 18 jaar. Het schoolbasketbaltoernooi moest – alle inzet van Suzanne ten spijt 
- ook nog wijken. En 14 december werd alle activiteit in de sporthal stil gelegd. Het was zacht gezegd een 
zeer onaangename ervaring.  
 
Zo’n heftige ervaring hebben de meesten van ons nog niet eerder meegemaakt. Wat hebben we elkaar, 
‘Onze’ Dudok Arena, de wedstrijden, het sportcafé, de altijd frisse kleedkamers, de aanwezigheid van 
bijvoorbeeld Saudi en Martin, natuurlijk het tafelen en fluiten, maar vooral ons geliefde spelletje enorm 
gemist.  
 
Om het leed iets te verzachten was er gelukkig een prachtige collectie basketbalnostalgie op Netflix – the 
Last Dance, the last Chance, Amateur, One in a Billion. Maar het werd pas echt iets beter, toen midden in 
de lockdown, aan de start van deze lange basketbalwinter, onder de aangename aanvoering van een 
aantal fantastische vrijwilligers het buitenbasketbal uitgroeide tot een heus fenomeen. Wat startte als de 
voortzetting van zaaltrainingen op pleintjes zoals de Oude Haven, mondde uit in een waar 
clubkampioenschap, waarbij weekend na weekend onder alle jeugdleeftijden werd gestreden om de 
enige echte Corona Cup. Tientallen kinderen (en indirect ook hun ouders) werden op de velden van het 
Hilfertsheem college getrakteerd op het uitje van de week. Met name wil ik daar Monique, Patrick en 
Wouter voor bedanken. Maar ik kan zo eens nog 10 namen van betrokken vrijwilligers opnoemen.  
 
Op de achtergrond werkte het bestuur aan onderhoud, uitvoering, uitbreiding en verbetering. Het 
seizoen was op het gebied van training en opleiding goed gestart. Sigrid had een prachtige klas 
scheidsrechterspupillen opgelijnd. Ook is er een BT2 cursus voor trainers en coaches gerealiseerd. Johan 
hield de financiële situatie nauwlettend in de gaten en optimaliseerde de ledenadministratie verder. 
Interim-secretaris Martijn van Henten vond in Ruby McGrane Druiventak een waardig vervanger voor de 
rol die Milko halverwege 2020 neerlegde. Helga Ballester trad tot het bestuur toe als opvolger van 
Charlotte (die intussen moeder is geworden van Caelen én Hilversum heeft verruild voor Gouda).  
 
Een van de grote stappen die we als bestuur hebben genomen is het herijken van de visie van de 
vereniging. In een nieuw beleidsplan zijn de uitgangspunten geformuleerd. Vervolgens is Helga aan de 
slag gegaan met het invullen van het technische plan, wat als een van de hoofdpunten van het algemene 
beleidsplan is bestempeld. Het resultaat is een zeer goed doortimmerd plan, dat wordt ondersteund 
door een grote, actieve technische commissie.  
 
Een ander hoofdpunt is dat van Gastheerschap / sociale cohesie binnen de club. Daar zal nog meer tijd 
aan moeten worden besteed. Dat wordt natuurlijk makkelijker als we elkaar als leden weer in de hal 
kunnen treffen – en we ook met Optisport het gesprek makkelijker kunnen voeren. Een belangrijk 
onderdeel daarvan wat we nu al doen, is ook het opnieuw betrekken van de leden (en hun ouders) bij de 
club. Daar werkt Ruby onder andere aan, via een belactie die deze week is gaan lopen en zal voortduren 
tot de ALV op 1 juni. Daar helpt ook vrijwilligers coördinator Paul aan mee. Ruby is daarnaast hard aan 
het werk om zich de uitgebreide rol van secretaris verder eigen te maken, waarbij ze gelukkig kan 



 

bouwen op de vrijwilligers die zich bezig houden met wedstrijdplanning en takenplanning, Jonatan en 
Quirien.  
 
Lijda had dit seizoen aan de wedstrijdkleding eigenlijk geen taak, omdat het seizoen zo vreemd verliep. 
Haar willen we desondanks enorm bedanken voor de hulp die we al jaren krijgen. Zeker omdat in het 
nieuwe seizoen het bestellen van kleding anders zal gaan dan tot nu toe het geval is. Er komt namelijk 
een webshop met kleding én De Dunckers merchandise! En de nieuwe kledinglijn valt samen met een 
nieuw Dunckers logo. Het nieuwe logo hebben we te danken aan Oleguer and Alessia, die hiermee de 
interne logocompetitie wonnen.  
 
Last but not least wil ik een vrijwilliger extra in het zonnetje zetten. De spin in het web. De enige echte 
webmaster, ons hoofd communicatie (en onze stok achter de deur): Milko. Hem bedanken we voor alle 
hulp om iedereen op de hoogte te houden van alle continue wijzigingen in het beleid.  
In afwachting van het nieuwe seizoen, hebben we vanaf december een aantal flinke investeringen in 
nieuwe materialen gedaan. Voor het buiten basketbal waren er al ballen en tassen in omloop gebracht. 
Nu we weten dat we weer de hal in mogen, hopen we dat iedereen blij is met de nieuwe ballen en 
ballenkar.  
 
We hebben met een aantal partijen de banden op de achtergrond ook aangehaald. De NBB bijvoorbeeld 
helpt ons met het verbeteren van de basketbalkwaliteit. Dankzij een nieuwe band met HSV Wasmeer 
kunnen we buiten basketballen op een prettige plek. En zo zijn er nog een aantal 
samenwerkingsverbanden waaraan we als bestuur nu werken, en waarover jullie in het nieuwe 
basketbaljaar waarschijnlijk meer zullen horen.   
 
De ALV van 2021 dient zich nu aan. Op de agenda staan onderwerpen als het verantwoorden van ons 
financiële jaar. Corona heeft ook daarop op een totaal onverwachte manier impact gehad. We hebben 
een groot overschot overgehouden aan het afgelopen jaar. Graag brengen we een voorstel in stemming 
over hoe we denken dat de vereniging daarmee om zou kunnen gaan. Ik hoop dat deze te nemen 
beslissing veel mensen uitnodigt om bij de ALV aanwezig te zijn. Het is bovendien leuk om elkaar zo 
alvast weer even te zien!  
 
Een ander onderwerp is het definitief benoemen van de nieuwe bestuursleden. Het is fijn als zij weten 
dat de vereniging achter hen staat. Ook praten we jullie graag bij over de ontwikkelingen binnen de 
leden en teams.  
 
En, uiteindelijk is het mijn laatste vergadering als voorzitter van onze mooie club. Naar een nieuwe 
voorzitter wordt nog steeds gezocht. Misschien horen we daar de komende weken nog van tijdens de 
belactie of tijdens de ALV zelf. Hoe dan ook – het was ontzettend leuk om de afgelopen 2 jaar jullie 
voorzitter te mogen zijn. Ik heb genoten van het team van bestuurders. Ik heb er veel van geleerd. Ik heb 
heel bijzondere en betrokken vrijwilligers mee mogen maken. Ik ben trots op waar we nu staan – zeker 
ook ondanks Corona; we hebben behoorlijk doorgepakt. We zijn er nog niet – maar een huis is ook nooit 
af. Ik vraag iedereen om daar samen met alle vrijwilligers je schouders onder te zetten. Dat is waar onze 
vereniging om draait: saamhorigheid rondom het spel.  
Bedankt voor deze enerverend jaren. Op naar het volgende, echte seizoen, als De Dunckers 2.0! 
 
 
Daan Versteeg 
voorzitter 
 



 

Financiën en ledenaantallen de Dunckers 2020 – 2021 
 
 
 
Ontwikkeling aantal leden en teams 
 
 

 

 



 

 
Realisatie 2020-2021 
 
Verlies en Winstrekening Realisatie  

2019/2020 
Budget  

2020/2021
Prognose  
2020/2021 

Budget  
2021/2022

800 - Contributies 56.433         56.770         63.872                82.002         
820 - Acties en loterijen 408               400               475                      423               
850 - Verhuur baskets / schotklok 1.000           1.000            1.000                   -                
851 -  Baten te laat opzeggen 3.729           750               1.368                   750               
852 - Vrijval vrijwilligersborg 5.246           3.500            6.985                   3.500           
Totaal baten 66.816         62.420         73.699                86.675         

420 - Administratiekosten 1.921           1.370            1.749                   1.788           
450 - Bestuur en commissies 345               600               648                      600               
400 - Kosten vrijwilligers 709               800               1.124                   1.550           
440 - Wedstrijdkosten 10.457         10.500         9.518                   13.580         
460 - Materialen 781               1.000            8.557                   -                
490 - Opleidingskosten 445               500               2.617                   500               
430 - Sporthal 48.252         45.500         16.367                66.612         
480 - Evenementen 615               1.500            140                      1.500           
510 - Afschrijvingen 386               390               386                      390               
Totaal kosten 63.910         62.159         41.106                86.520         

Correcties vorig seizoen -                -                15.784                -                

Resultaat 2.906           261               48.378                155                
 
 
Belangrijke punten 2020-2021 

- Kascommissie heeft 25 mei plaatsgevonden 
- Er is geld (€ 15.784) teruggekregen van Optisport over 2019-2020. Hier zijn investeringen van 

betaald (€ 12.637) in materiaal.  
o Zomertraining 2020 
o Trainersopleiding BT2 
o Buitenbaskets, ballen en verlichting 
o Ballenwagens en ballen voor binnen 
o Beachvlaggen 
o EHBO-kist, bedankje coaches en kosten Coronacup 

- Er is een hoge vrijval van de vrijwilligersborg. Wat hiermee te doen ligt voor in de ALV.  
- Er wordt door Optisport huur kwijtgescholden over 2020-2021 waardoor het resultaat erg hoog 

is. Bestemming hiervan ligt ter besluitvorming voor in de ALV. Dit bedrag is nog niet terug 
ontvangen. 

 
 



 

COVID 19 
Door COVID 19 is een groot deel van het seizoen in het water gevallen. 
We hebben niet direct gebruik gemaakt van regelingen. Wel is de huur van de sporthal grotendeels 
kwijtgescholden als gevolg van steunmaatregelen van de overhead. Ook heeft de NBB aangegeven 
eventueel een klein deel van de contributie terug te storten. Hier is vooralsnog geen rekening mee 
gehouden. 

 
Resultaatbestemming 
 

 
 
Vragen aan de ALV 

- Moeten we de vrijwilligersborg terugstorten? 
- Moeten we contributie terugstorten en zo ja hoeveel? 
- Zijn jullie akkoord met de (globale) resultaatbestemming? 
- Zijn jullie akkoord de reserve jeugd te muteren naar de algemene reserve (staat al jaren apart, 

maar is geen speciaal doel voor. 
- Kunnen jullie akkoord gaan met de financiële verantwoording? 

 
Balans 
Balans 30-6-2020 30-6-2021 30-6-2020 30-6-2021
Vaste Activa Eigen vermogen
Schotklok / baskets / boxen 594          209        Algemene reserve 13.781    16.687     
Totaal activa 594          209        Reserve jeugd 428        428         

Resultaat boekjaar 2.906     48.378     
Vorderingen Totaal eigen vermogen 17.115    65.493     
Debiteuren contributie 1.083       3.063     
Overige vorderingen -          25.000    Schulden
Vooruitbetaalde bedragen 83           249        Nog te ontvangen facturen 6.500     10.480     
Totaal vorderingen 1.166       28.311    Crediteuren 4.135     -3.487     

Totaal schulden 10.635    6.993      
Liquide middelen
Betaalrekening 14.876     33.388    Borg
Spaarrekening 22.146     22.146    Borg inschrijving 10.532    11.568     
Automatische incasso onderweg -          -         Overige borg 500        -          
Totaal liquide middelen 37.022     55.534    Totaal borg 11.032    11.568     

Totaal activa      38.782 84.054    Totaal passiva     38.782 84.054      



 

 
 
Begroting 2021-2022 
De begroting staat weergegeven onder ‘realisatie 2020-2021’. 
 
Belangrijke punten begroting 2021-2022 

- De basisbedragen van de contributie blijven gelijk. 
- Eerste teams (vanaf U14) gaan 3 keer trainen.  

o De extra training betekent 42 euro contributieverhoging 
- Voor het eerste herenteam is er een scheids ingehuurd.  

o De kosten bedragen € 75 per lid. Dit is verwerkt in de contributie. 
- Dudok Arena wordt van maandag tot vrijdag gebruikt vanaf 17.00 uur. Hierdoor stijgen de kosten 

voor huur. Dit zorgt voor extra plek voor U10-U12 teams. 
- De baskets van het hoofdveld worden niet langer verhuurd. Hierdoor missen we €1.000 aan 

inkomsten. 

 
Contributie 
 
Spelende leden (trainen 2 keer)* 2020-2021 2021-2022
XU10 / XU12 249,00         291,00         
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         

Extra training 42,00           
Toeslag BS3 scheidsrechter 75,00           

Kosten recreanten (trainen 1 keer) 2020-2021 2021-2022
Welpen 198,00         198,00         
Recreanten <U22 198,00         198,00         
Recreanten U22/Sen 216,00         216,00          
 
 
Vragen aan de ALV 

- Is het niet wijzigen van de basiscontributie akkoord? 
- Is het doorbelasten van de extra training voor eerste teams akkoord? 
- Is het doorbelasten van de BS3 scheidsrechter voor eerste teams akkoord? 
- Is de begroting goedgekeurd? 



 

Onderbouwing begroting TC (afhankelijk van resultaatbestemming) 
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