
 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 
28 mei 2020 | 20.00 uur | ZOOM video meeting 

 
 
Aanwezigen:  
Daan Versteeg, Johan Hidding, Milko Buter, Fanny Smit, Suzanne Buter, Camillus op het Veld, René 
Vennik, Patrick Vogelaar, Quirien Aretz, Alexander Wouterse 
 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de kleine, maar betrokken groep welkom bij deze bijzondere 
online Algemene Ledenvergadering. Vanwege de maatregelen in kader van COVID-19 verloopt deze ALV 
via ZOOM video meeting. Er zijn 12 aanmeldingen, waarvan er uiteindelijk 10 aanwezig zijn. 
 
Ingekomen stukken en mededelingen 
Er is een verklaring van de kascommissie binnengekomen, die we meenemen bij de financiën.  
Quirien heeft een agendapunt over het aantal scheidsrechters, deze worden behandeld bij de rondvraag. 
 
Vaststelling agenda  
De agenda wordt ongewijzigd aangenomen.  
 
Notulen van de (extra) ALV d.d. 19 juni 2019  
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.  
 
Jaarverslag 
Daan neemt de aanwezigen mee in het afgelopen seizoen, dat helaas vooral in het teken stond door de 
vroegtijdige beëindiging door COVID-19. Daan, als nieuwe voorzitter, nam het stokje over van Camillus, 
die dit jaren enthousiast heeft gedaan. Hij bedankt ook alle vrijwilligers die zich ook dit seizoen weer 
hebben ingezet. Gekeken wordt naar de potentiële kampioenen, enkele teams zijn waarschijnlijk anders 
geëindigd, dan in het jaarverslag staat. Er worden door COVID-19 geen kampioenen gehuldigd. 
Er is overleg geweest met Optisport. De facturen van de afgelopen maanden hoeven voorlopig nog niet 
te worden betaald, onderzocht wordt hoe dit afloopt. Dit kan een positief financieel resultaat opleveren. 
Gekeken wordt wat de rol van de gemeente Hilversum is.  
Ook dit keer wordt weer gevraagd of een andere sporthal een mogelijkheid is. Dit is op deze schaal erg 
lastig en ook dan zit je aan Optisport vast. 
Gesproken wordt over aantal keren trainen. Daar moet de komende seizoen efficiënter naar worden 
gekeken, Patrick en René doen dit al. Eventueel een team een derde keer laten trainen staat het bestuur 
in beginsel positief tegenover, maar zal per geval bekeken moeten worden. 
Er wordt veel waardering uitgesproken over het werk dat Patrick en René hebben verricht m.b.t. de 
teamindelingen en het trainingsschema. Patrick vraagt aandacht voor de hoeveelheid werk dat met 
weinig mensen moet worden gedaan. Verder vindt hij het onhandig dat er nog geen afspraak met 
Optisport is gemaakt, in relatie tot de teams, trainingen en wachtlijst. Daarbij moet goed worden 
opgepakt hoe we met de ambitie binnen onze vereniging omgaan. Binnen enkele weken zal het bestuur 
hier met Patrick en René over verder praten. 
Er worden zorgen geuit over de slagkracht van het bestuur: Charlotte is in december gestopt, Milko stopt 
nu als secretaris en Daan zal minder aanwezig zijn komend seizoen. De komende weken zal hard moeten 
worden gewerkt om de vacature van secretaris op te vullen. Voorlopig is er dus een tweekoppig bestuur. 
Bij het benoemen van een nieuwe secretaris zal dit door de ALV moeten worden benoemd. Patrick vindt 
het zorgelijk dat er niet een voltallige TC is, geen secretaris en een voorzitter op halve kracht. 



 

Indien vrijwilligers -na herhaaldelijk vragen- geen VOG leveren, zal deze moeten worden geschorst tot er 
een VOG ligt. ALV is hier duidelijk in. 
 
Financiën  
Johan geeft een toelichting op de financiën. Hij combineert nu het penningmeesterschap en de 
ledenadministratie, dit werkt erg efficiënt. Sportlink werkt daarin erg goed.  
De groep jonge(re) leden wordt wel steeds groter. Dit heeft echter welk een negatief effect op de inzet 
van vrijwilligers en vervullen van taken.  
Lastig is, dat de begroting is gebaseerd op een vol seizoen, maar dat COVID-19 hier e.e.a. in heeft 
verstoord. De begroting voor 2020/2021 is behoudend. 
Het aantrekken van meer leden van de wachtlijst is nog lastig vanwege onduidelijk m.b.t. zaalhuur en 
ontbreken kader. 
M.b.t. de contributie: teams met ambitie zou ook grotendeels vanuit teams moeten worden 
gefinancierd. Vragen van meer contributie is ook reëel. Contributievoorstel wordt goedgekeurd door de 
ALV. 
Kascontrole heeft plaatsgevonden en is akkoord bevonden. De vergadering verleent decharge aan het 
bestuur voor het gevoerde beleid. 
 
Verkiezing bestuursleden  
Johan Hidding wordt met enthousiasme herkozen voor de periode van 2 jaar. 
Milko Buter neemt afscheid als secretaris. Daan vond het een waar genoegen om met Milko samen te 
hebben gewerkt. Er heeft zich nog geen nieuwe secretaris gemeld, er is dus nog geen opvolging.  
 
Verkiezing leden kascommissie 
Fanny Smit en Jonatan van Dijk blijven zitting hebben in de kascommissie. Dank wordt uitgesproken 
vanuit de ALV. 
 
Rondvraag  
Quirien heeft een rondvraag: er dreigt een flink scheidsrechterstekort volgend seizoen door vertrek 
oudere leden. Er komt een grote(re) druk op de bestaande scheidsrechters. Quirien wil enkele regels 
toepassen die de NBB beschikbaar heeft, maar niet ideaal zijn (bijv. enkel één scheidsrechter per 
wedstrijd). De ALV gaat akkoord, er is geen andere route. Onderzocht wordt of enthousiaste leden tegen 
betaling meerdere wedstrijden zouden willen fluiten. Ook het halen van spelregelbewijs en het 
organiseren van de scheidsrechterscursus moet prioriteit hebben, door vertrek Milko zal dit wel door 
iemand moeten worden opgepakt (er is geen scheidsrechterscoördinator en -begeleider). René wil 
scheidsrechters begeleiden op een speeldag. Ook de trainers/coaches hebben een rol om de leden te 
enthousiasmeren. Daan, Johan en Quirien maken in juni plan de campagne, nodigen ook Jonatan uit in 
kader van planning.  
Milko meldt dat Suz begin volgend seizoen -na 5 jaar afwezigheid- weer een schoolbasketbaltoernooi 
organiseert i.s.m. Optisport en de gemeente. 
Aan de ALV wordt verzocht of Milko kan worden benoemd als erelid van De Dunckers. Hier zijn de 
aanwezigen unaniem over eens en hij wordt bij deze ook benoemd. 
 
 
Daan bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.34 uur. 
 
 


