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Notulen Algemene Ledenvergadering De Dunckers 
01 juni 2021 | 20.00 uur | ZOOM video meeting 

 
Aanwezigen: Daan Versteeg (Voorzitter), Dennis van Wijk, Fanny Smit, Frank van Haitsma, Helga 
Ballester, Johan Hidding (Penningmeester), Martijn van Henten (Secretaris a.i.), Milko Buter, Peter 
Ravelli, Quirien Aretz, Robbert Pangemanan, Ruby Mc Grane Druiventak, Seamus Mc Grane, Suzanne 
Buter 

Agenda 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Vaststelling van de agenda 
4. Notulen van de vorige vergadering 
5. Jaarverslag 
6. Vrijwilligers 
7. Financiën voorstel aanwenden overschot 2020-2021 
8. Verkiezing bestuursleden 
9. Verkiezing leden kascommissie 
10. Rondvraag 

1. Opening 
Daan, de voorzitter, opent de vergadering en heet de kleine betrokken groep aanwezigen welkom bij 
de online Algemene Ledenvergadering. Vanwege de maatregelen in het kader van COVID-19 
verloopt deze ALV wederom via ZOOM video meeting. Er zijn 15 aanmeldingen, waarvan er 
uiteindelijk 14 aanwezig zijn.  

In de opening refereert Daan naar de volgende punten: aankondiging voorzitter af, de verkiezing van 
de nieuwe bestuursleden, de inzet van de vrijwilligers op verschillende gebieden waaronder ook de 
“Coronacup”, de financiën, de impact van Corona op de vereniging (wedstrijden, alle spelers en met 
name de senioren, geen cohesie van de club) en het nieuwe technische beleidsplan. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
De notulen van de ALV van vorig jaar zijn meegenomen, het beleidsplan en de financiële stukken die 
tijdens deze ALV worden besproken. 

3. Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd overgenomen. 

4. Notulen van de vorige vergadering 
Er is geen behoefte om de notulen van de ALV van vorig jaar door te nemen. Deze zijn in de 
uitnodiging voor de ALV van 1 juni gedeeld met de leden. Jaarverslag 

Het jaarverslag is gedeeld met de uitnodiging voor de ALV. Er is geen behoefte om het jaarverslag 
door te nemen tijdens de ALV. 

5. Vrijwilligers 
De belactie 

• De belactie zoals aangekondigd in de laatste nieuwsbrief, loopt nog door tot begin 
september. Er is een flinke vertraging ontstaan, door minder beschikbaarheid van de 
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bestuursleden. Quirien doet een oproep aan ouders van U14 die scheidsrechter willen 
worden;. Omdat er straks meer teams zijn en enkele vrijwilligers vertrokken zijn, is de de 
nood hoog! 

• Robbertvraagt hoe de belactie wordt ingestoken m.b.t. de vraag naar vrijwilligers en of  er 
specifieke wensen zijn? Het Bestuur geeft aan dat het belformulier is ingestoken met 
trainers/coaches als prioriteit 1, de scheidsrechters als prioriteit 2; verder ook andere 
onderwerpen (“openstaande vacatures”) waar vrijwilligers nodig zijn, onderwerpen (zoals 
evenementen) die eraan komen en eventueel het opbouwen van een reservelijst van 
vrijwilligers.   

Samenwerking met Nike, de Gemeente Hilversum 
Het Bestuur is gestart met het vormgeven van de samenwerking met Nike en de Gemeente 
Hilversum.  

• Met Nike komen er maandelijkse meetings met een VP en de Community Builder van 
Nike. Er zijn verschillende mooie onderwerpen die van toepassing zijn op basketbal 
binnen Hilversum in zijn algemeenheid en in het bijzonder voor onze leden. Wij starten 
met onze wedstrijdkleding (zie volgende punt) en de aankleding van de Dudok Arena (zie 
hieronder). 

o Robbert vraagt of er al meer duidelijkheid is, over hoe de samenwerking met 
Nike eruit zal zien? Johan, de penningmeester, geeft aan dat het nog te vroeg is, 
omdat het eerste gesprek eind mei heeft plaatsgevonden. 

• Met de Gemeente Hilversum zijn de gesprekken gestart, over onder meer het 3x3 
toernooi van zomer 2022. De intentie van het Bestuur is om na de aanstaande 
zomervakantie, te starten met de voorbereiding. Op deze manier wensen wij inzichtelijk 
te maken wat er van De Dunckers verwacht wordt. 

Nieuw tenue 
Door de samenwerking met Nike, heeft het Bestuur besloten om de kleding vanaf het nieuwe 
seizoen (2021-2022), met Nike op te pakken. De leden (spelers), worden allen in een nieuw Nike 
tenue gestoken (met het nieuwe logo). Tijdens de ALV zijn twee (2) concept ontwerpen onder 
voorbehoud gedeeld: het standaard wedstrijdtenue (geel met blauwe accenten) en een reserve set 
per leeftijdsklasse (blauw met gele accenten). Reacties van de leden: 

• Quirien oppert het idee om het nieuwe logo groot op de achterkant van bijvoorbeeld het 
trainingspak mee te nemen? Het Bestuur: dit idee wordt meegenomen.  

• Robbert vraagt of het goed komt met de nummers bij het online bestellen en in 
hoeverre bestellingen per team eventuele dubbele rugnummers voorkomen kunnen 
worden. Het Bestuur vraagt de leden hier alert op te zijn. Update vanuit het Bestuur: Bij 
een bulkbestelling voorziet het Bestuur geen problemen, omdat de rugnummers meteen 
worden doorgegeven aan de leverancier. Voor nieuwe leden blijft het belangrijk goed te 
letten, op het nieuwe tenue en daarmee het nummer dat via de nieuwe webshop wordt 
besteld.   

• Quirien vraagt wat de kosten zijn van het nieuwe tenue? Johan: de kosten blijven €50 
euro per tenue. Daarnaast is het de intentie dat 5 á 10% van elk verkocht tenue weer 
terugvloeit naar de vereniging. 
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• Susan geeft aan dat de vereniging formeel bij de NBB moet aangeven dat de broekjes 
straks niet meer blauw zijn. Johan geeft aan dat in Sportlink  de kleuren geel/blauw 
staan bij het shirt en de broek. 

• Peter vraagt of het nieuwe tenue verplicht wordt vanaf het nieuwe seizoen en in 
hoeverre er een overbruggingsperiode komt? Het is de intentie van het Bestuur dat dit 
verplicht wordt. Het Bestuur houdt rekening met een ‘overgangsperiode’ die 
bijvoorbeeld door levering van de bestellingen kan ontstaan. Zie ook update over 
bulkbestelling voor bestaande leden. 

• Robbert spreekt zijn zorg uit over de aanschaf van een nieuw tenue, voor leden die net 
een nieuw tenue hebben aangeschaft en of voor wie het nieuwe tenue extra 
onvoorziene kosten zijn. Het Bestuur onderkent deze zorg. Update: Bestaande leden 
krijgen het nieuwe tenue vergoed door de vereniging. Zie ook onderwerp “Financiën 
voorstel aanwenden overschot 2020-2021).  

Levering tenues en webshop 
Lijda Kamphuis heeft de afgelopen jaren een cruciale rol gespeeld m.b.t. onze tenues en steeds de 
bestelling van de tenues verzorgd voor onze spelers. Suzanne heeft de vereniging geholpen, door 
verschillende leveranciers te evalueren die in de toekomst onze wedstrijdkleding en webshop 
kunnen verzorgen. Het Bestuur is Lijda en Suzanne erkentelijk, voor hun bijdrage!  
Door de samenwerking met Nike, heeft het Bestuur besloten om de kleding vanaf het nieuwe 
seizoen (2021-2022), met Nike op te pakken. Zelus is de tussenpersoon voor Nike op dit gebied. Zij 
zitten in een opstartfase en hebben de webshop tijdelijk uitbesteed aan Passa Sports. De webshop 
voor De Dunckers zal via sportshop.com (onderdeel van Passa Sports) gehost worden. Informatie 
over de lancering van de webshop wordt tezijnertijd met de leden gedeeld. De gesprekken met Zelus 
en Passa Sports zijn nog gaande, v.w.b. de planning van de webshop en de laatste details m.b.t. de 
kleding. Naast de wedstrijdkleding zal via de webshop van sportshop.com, ook andere kleding zoals 
een trainingspak te koop zijn.    

Aankleding zaal Dudok Arena 
Mark de Jonge en Ruby, zullen samen met Nike en Dilu Sports, aan de “aankleding” van de zaal in de 
Dudok Arena werken. Ook met dit punt werkt het Bestuur toe naar het vernieuwen van de 
uitstraling van de vereniging. 

6. Financiën voorstel aanwenden overschot 2020-2021 
In het afgelopen 2020 – 2021 heeft de vereniging, door Corona een grote financieel resultaat 
gedraaid. Met dit resultaat kan iets leuks gedaan worden, voor de vereniging. Daan vraagt of er 
behoefte aan is, om details van het financiële resultaat samen door te nemen en wat er voorlopig in 
kas is te bespreken. Johan licht toe dat de overheid in juli 2021 de regelingen definitief maakt; er is 
een voorlopige afrekening ontvangen.  
 
Daan geeft aan dat er verschillende mogelijkheden zijn om de financiën te besteden en vraagt de 
aanwezigen om aan te geven hoe het geld het beste besteed kan worden. Daan presenteert het 
eerder gedeelde voorstel voor het aanwenden van het overschot 2020 – 2021 en geeft aan geen 
reactie te hebben ontvangen op het teruggeven de contributie en of wat met het overschot te doen.  
 
De reactie van de aanwezige leden is als volgt:  
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• Fanny vraagt wat er in de statuten staat, over wat er met een overschot moet gebeuren? 
Moet dit gemeld worden en zo ja bij wie? Martijn geeft aan dat er in de statuten niets staat 
over een overschot/winst; de ALV zal hier een beslissing over moeten nemen. 

• Quirien vraagt of het Bestuur ook de kosten voor het 4e veld op de zaterdag kan meenemen; 
dit wordt belangrijk voor het 1e klasse team (veld 3 wordt dan inloop, en dan 3 velden voor 
een wedstrijd). Wij hebben namelijk meer teams. Johan geeft aan vooralsnog het 4e veld 
niet in de beraming te hebben meegenomen en zal daar rekening mee houden. 

• Quirien geeft aan dat de Senioren flink wat te lijden hebben gehad van Corona en eigenlijk 
niets hebben teruggekregen. Idee van Quirien: iedereen (de hele club) een nieuw tenue 
(ongeacht wie), de contributie terug aan de Senioren, of korting op de contributie van 
volgend jaar (Fanny geeft namelijk aan dat de vereniging geen geld terug mag geven). Een 
aanvulling is een BBQ te organiseren voor de cohesie voor alle Senioren. Het Bestuur staat 
open voor ideeën die voor de hele vereniging tot verhoging van de cohesie kunnen leiden. 

• Milko en Suzanne vragen zich af in hoeverre de informatieverstrekking rondom dit 
onderwerp voldoende is geweest. Het Bestuur geeft aan dat de aanvragen voor teruggaaf 
vrij beperkt zijn geweest en dat die leden zijn ondersteund die dit tijdig hebben aangegeven. 
Milko uit zijn zorg over het stemmen over de besteding, omdat er meerdere groepen (ook 
een deel van de jeugd) weinig hebben teruggezien van de vereniging. Daan geeft aan dat het 
Bestuur proactief het gesprek is aangegaan, daar waar dit nodig was. Johan geeft aan dat er 
eventueel een lief-en-leed-pot opgezet kan worden, om die leden die niet tijdig hebben 
gereageerd eventueel alsnog tegemoet te komen. 

• Fanny vraagt of de scenario’s vóór de ALV zijn gedeeld en of er bedragen bij stonden. Daan 
bevestigt beide en geeft aan dat de financiën, over 3 scenario’s verdeeld kunnen worden:  

o Korting op de contributie in het nieuwe seizoen 
o De club nieuwe aankleding geven 
o Het technisch plan financieren.  

 

Gezien de vragen en reacties, besluit Johan de 3 resultaatbestemmingen opnieuw toe te lichten en 
wordt de ALV gevraagd te stemmen.  

 

Figuur 1: Resultaatbestemmingen zoals gedeeld tijdens de ALV van 01 juni 2021 
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De aanwezige leden krijgen de gelegenheid te reageren op de door Johan gepresenteerde 
Resultaatbestemmingen: 

• Quirien geeft aan: iedereen de vrijwilligersborg retour (€50 euro), 30% (1/3) korting op de 
contributie van het nieuwe seizoen, een gratis tenue en de rest gaat naar de Technische 
Commissie. Quiriens idee lijkt in grote lijnen op Resultaatbestemming 2 en is enkel gericht 
op de bestaande leden (niet de nieuwe leden).  

• Robbert kiest ook voor Resultaatbestemming 2, vanwege de nieuwe aankleding en zo 
iedereen tegemoet komen (iedereen krijgt iets moois terug).  

• Daan vraagt naar een continue investering in ons technisch plan. Quirien stelt voor de 
contributie te verhogen. Daan geeft aan de contributie gedurende 2 jaren gelijk te houden 
en het geld in het technisch plan te steken. Peter is het eens met dit voorstel; ondersteunt 
de gedachte om iets extra te doen voor de Senioren (via de contributie). Peter vraagt ook 
waarom het geld op moet? Johan geeft aan dat wij een gezonde vereniging zijn. Een 
financiële buffer kan gebruikt worden voor toekomstige evenementen. 

• Suzan is het niet mee eens met de wijze waarop er over deze financiën wordt gesproken, 
zonder de aanwezigheid van meerdere leden. Peter geeft aan dat communicatie misschien 
beter had gekund, echter dat er wel gecommuniceerd is. 

• Peter vindt een nieuw tenue een mooi gebaar naar de leden. Kan er een bal bij, eventueel 
met het logo van De Dunckers? 

• Helga stelt voor meer tijd de geven aan de leden om te stemmen. 
• Fanny vraagt of de leden zelf een bestemming kunnen aangeven voor het geld, waarop 

Helga vraagt om het 2e jaar van het technisch plan tot bestemming te maken voor de 
toekomst van de vereniging. 

• Quirien vraagt zich af of het Bestuur de investering in het technisch plan te weinig vindt. 
Daan geeft aan dit niet het geval is en dat het meer een afweging betreft in een investering 
in het technisch plan vanwege de toekomst van onze vereniging versus de contributie op 
korte termijn. 

• Fanny mist een lange termijn financiële planning. Daan geeft aan dat het door Helga 
voorgestelde budget voor het 1e jaar, doorgetrokken kan worden naar nog een jaar 
technische investering van de vereniging om meer impact . 
 

Aangepast voorstel resultaatbestemming 
Op basis van de verschillende reacties en ideeën wordt tijdens de vergadering door Daan, namens 
het Bestuur, het volgende aangepaste voorstel in stemming gebracht: 

• Rekening houdend met de Senioren die wel een deel van de contributie terug krijgen 
• Alle leden een gratis tenue 
• De vrijwilligersborg terug 
• Het resterend geld in een meerjarig technisch plan. 

Robbert vindt het lastig om te stemmen, omdat dit een 4e scenario is en niet volledig is 
doorberekend. Bijvoorbeeld de investering in jaar 1 hoeft niet hetzelfde te zijn in jaar 2. Robbert 
vraagt om een plan achter de meerjaren investering. Johan geeft aan dat dit opgelost kan worden, 
door een reservering op te nemen in het beleidsplan, waarin jaar 1 duidelijk is en jaar 2 nog ingevuld 
kan worden.  
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Quirien geeft aan dat Helga en de technische commissie reeds een meerjaren plan hebben 
ontwikkeld en dat de ALV nu kan beslissen over de bijbehorende investering. Frank bevestigt de 
intentie van het meerjaren technisch plan. Martijn geeft aan dat in een extra nader te bepalen ALV, 
het technisch meerjaren plan toegelicht kan worden door de technische commissie.  

Peter vraagt vanaf welke leeftijd tot de Senioren horen. Conclusie: vanaf U20-teams. 

 

 

Figuur 2: Nieuw aangepast voorstel resultaatbestemming 
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Vaststelling financiën 

Johan geeft aan dat de kascontrole heeft plaatsgevonden en is akkoord bevonden door Fanny, 
namens de kascommissie. Geen rare zaken gezien en daarmee de vraag aan de ALV, om akkoord te 
gaan met de financiële verantwoording en de begroting. Fanny vraagt of de begroting nog wordt 
aangepast i.v.m. de verhuurkosten voor het 4e veld (Dudok Arena). Johan bevestigt dit.  

# Stemming op Uitslag stemming Opmerkingen 
1 De kascontrole en daarmee de financiële 

verantwoording 
De ALV stemt vóór  

2 Vrijwilligersbijdrage  Reeds behandeld bij 
resultaatbestemming 

3 Kan het potje jeugdreserve naar de 
algemene reserve? 

De ALV stemt vóór  

4 Begroting seizoen 2021-2022:   
4.1 Contributie basisbedragen blijven gelijk   
4.2 XU10/XU12 gaan van 1x per week naar 2x 

week en daarmee gaat de contributie met 
€40 euro omhoog 

  

4.3 Teams die beslissen meer dan 2x week 
trainen, bijvoorbeeld vanaf U14, €42 euro 
contributieverhoging voor de extra training 
per week. Dit is 3 uur training: 3x per week 
1 uur of 2x 1.5 uur 

De ALV stemt tegen Zie volgend stuk over 
de duur van de 
trainingen en de 
geraamde kosten.  

4.4 BS3 scheidsrechter inhuren kost de 
vereniging €750 euro. Kan de vereniging 
€75 euro per Heren 1 speler vragen? 

De ALV is het niet 
eens met het 
scenario: de spelers 
voor de kosten 
laten opdragen 

 

 

Duur van de trainingen en de geraamde kosten 
Peter vraagt in hoeverre het haalbaar is om 3 trainingen per week te organiseren. Helga geeft aan 
dat het team dit bepaalt. Robbert geeft aan dat Heren 1 het niet redt om 3 keer per week te trainen. 
Peter stelt voor om 2 keer per week een uur en een kwartier te trainen.  

Quirien en Robbert geven aan dat de Senioren op dit moment 1.5 uur (90 minuten) trainen per keer 
en dat 2 keer per week. Volgens de nieuwe contributie betekent dat een hogere contributie voor 
hetzelfde aantal uren of voor minder uren training per week. 

Conclusie:  

• Er is een misinterpretatie geweest door Johan van het voorlopige schema 
• Er zijn Teams die 3x per week wensen te trainen, waardoor de contributie voor hen wel 

omhoog gaat 
• Johan en Helga gaan terug naar de tekentafel en stellen een nieuw trainingsschema voor en 

wat dat betekent voor de begroting 
• Nieuwe ALV uitroepen om de begroting te bespreken en goed te keuren. 
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Verkiezing bestuursleden 

Impressie Ruby van de eerste maanden bij de vereniging: fantastische vrijwilligers met hart voor de 
vereniging, een inspirerende visie, koers en reeds gerealiseerde resultaten. Ruby kijkt uit naar het 
nieuwe seizoen, vanuit de samenwerking, de vereniging in een “nieuw jasje” te steken en als 
medecoach van het V16 team. Ruby McGrane Druiventak is door de ALV verkozen tot Secretaris.  

Impressie Helga van de eerste maanden bij de vereniging: met verse ogen van buiten bekeken, veel 
gespard met Johan en een energiek team aangetroffen. Een team dat naar buiten kijkt en zich wenst 
te ontwikkelen. Helga is superblij met de technische commissie en geeft aan dat er veel leuks 
aankomt. Helga Ballester is door de ALV verkozen tot voorzitter van de Technische Commissie.  

Daan vraagt de ALV om Martijn van Henten te ontslaan als Secretaris. Daan bedankt Martijn voor 
zijn bijdrage. 

Daan stelt Dennis van Wijk voor die wenst na te denken over het voorzitterschap. Dennis heeft de 
afgelopen langs de lijn mogen observeren en ervaren waar De Dunckers voor staat. Daarnaast heeft 
Dennis ook ervaring met de samenwerking die wij nu opstarten met Nike, is gepassioneerd over 
leiderschap en geeft ook graag terug aan de gemeenschap. In de komende periode zal Dennis zich 
buigen over de rol van voorzitter.  

Martijn geeft aan dat de volgens de regels eerst decharge wordt verleend aan de voorzitter, waarna 
de secretaris de vergadering over en daarmee ook de decharge voor het gevoerde beleid (mét 
uitzondering dat er nog een nieuwe begroting moet komen voor het volgende seizoen).   

De ALV is akkoord met het besluit van Daan, om terug te treden als voorzitter van De Dunckers. Ruby 
verleent decharge aan Daan.  De Dunckers is Daan Versteeg erkentelijk voor zijn bijdrage aan de 
vereniging.  

Verkiezing leden kascommissie 

Fanny Smit en Jonatan van Dijk blijven zitting hebben in de kascommissie. De ALV stemt vóór. 

Rondvraag 

Quirien geeft aan dat samen met Jonatan nog steeds de vraag is, om de zaal een jaar vooruit te 
huren. Dit om problemen te voorkomen, omdat de zaal anders verhuurd wordt aan andere 
evenementen. Het blijft een uitdaging geeft Johan aan. De wil is er, echter blijft het één van de 
grootste uitdagingen van het komende jaar.  

Dennis vraagt of het Bestuur staat ingeschreven bij de KvK en in Sportlink. De informatie zal ververst 
worden. 

Wat kan het Bestuur beter doen: Dennis geeft aan een agenda met een tijd. 

Veel dank voor Johan, ook namens Suzanne en Milko. 

Johan bedankt voor de scherpte rondom de begroting. 
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