
 

 

Basketbalvereniging De Dunckers – Hilversum 
 
Algemene Ledenvergadering - seizoen 2018-2019 
 
Zaterdag 18 mei 2019   
Aanvang: 12.00 uur 
Locatie: Dudok Arena, Arena 303, Hilversum 
 
 

 
 
 
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 
 
08. Verkiezing bestuursleden 
 
09. Verkiezing leden kascommissie 
 
10. Rondvraag 

 
 
 

 
T.a.v. verkiezing bestuursleden: 

 Camillus op het Veld, voorzitter - vacature 

 Milko Buter, secretaris - moet opnieuw gekozen worden en is herkiesbaar 
 
 
 
 
 
 
 



 

Notulen Algemene Ledenvergadering 
19 mei 2018 | 12.00 uur | Dudok Arena, Hilversum 

 
 
 
Aanwezigen: 
Camillus op het Veld, Milko Buter, Johan Hidding, Martijn van Henten, Heleen Bentvelzen, Jan 
Bos, Jeri Nijland, Dirk Doets, Charlotte de Graaf, Quirien Aretz, Suzanne Buter, Paul Zagt 
 
Afwezig met melding: 
Jacques Haas, Lucas Mur 
 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de zeer kleine, maar enthousiaste en betrokken, groep 
aanwezigen welkom. 
 
Ingekomen stukken en mededelingen 
Er is een verklaring van de kascommissie binnengekomen, die we meenemen bij de financiën. 
 
Vaststelling agenda 
De agenda wordt aangenomen, nadat agendapunt ‘technische commissie’ is toegevoegd. 
 
Notulen van de ALV 2017 
Naar aanleiding van de notulen: 

 VOG: Milko geeft toelichting over aanpak VOG. Met ingang van nieuwe seizoen wordt dit 
geleidelijk ingevoerd. Het kader dient een VOG aan te vragen en er wordt een aannamebeleid  
gehanteerd. 

 AVG: Milko geeft toelichting over de nieuwe wet rond privacy die 25 mei ingaat. De vereniging 
zal binnen jaar beleid invoeren. Bij ingang lidmaatschap wordt toestemming gevraagd gegevens 
te verwerken. Ook moet een privacystatement toegevoegd worden aan de website.  

De notulen worden goedgekeurd. 
 
Jaarverslag 
Camillus geeft een toelichting op het jaarverslag. De eerste vraag die wordt gesteld heeft betrekking op 
het effect van de vrijwilligersborg, die afgelopen seizoen is ingevoerd. Later in ALV wordt er verder op 
ingegaan, Johan geeft kort aan dat minder dan de helft van de leden een taak heeft doorgegeven, 
hetgeen een positieve uitwerking heeft op de financiën, maar nog steeds geen ultiem succes is wat 
betreft de betrokkenheid van de leden bij de vereniging. Uiteraard is het bestuur uiterst tevreden met de 
nieuwe initiatieven die zijn ontstaan en de nieuwe namen die zich enthousiast hebben gemeld voor een 
taak. Een voorbeeld hiervan is de jonge-welpentraining: deze werd erg goed ontvangen door de 18 
kinderen en ouders. Dit zal komend seizoen worden opgepakt. Verder zijn er geen opmerkingen op het 
jaarverslag. 
 
Vrijwilligers 
Paul Zagt geeft een update over de inzet door vrijwilligers. Het aantal leden dat zich beschikbaar heeft 
gesteld is helaas nog niet groot. De evenementencommissie is wel flink gegroeid (ongeveer 14 
personen). Quirien geeft aan dat de lijst met taken interessant moet worden gemaakt voor kinderen en 
kinderen moet prikkelen om iets te doen. Bijvoorbeeld meehelpen met de jonge-welpentraining. Ook 



 

meer focus op de link met een maatschappelijke stage voor school. De hoop wordt uitgesproken dat er 
weer een schoolbasketbaltoernooi kan worden georganiseerd. 
De taak van clubscheidsrechter aanpassen: niet 10 keer fluiten noemen, maar noemen dat de basis 5 
keer fluiten is en voor extra keren fluiten een taak is. Uitzoeken of een vergoeding voor deze extra keren 
fluiten (bijv. €10,-) een optie is.  
Begin van seizoen weer langs teams om idee en werking vrijwilligersborg uit te leggen. Daar ook zorgen 
dat communicatie groepsapp/teamapp wordt benut. 
Komend seizoen meer aandacht voor communicatie, dan bedenken of verhoging van €50,- naar €75,- 
volgende stap is. Betaling van taken wordt als optie op tafel gelegd. Het is hierbij lastig om te bepalen 
wie wat krijgt. Wel kan worden uitgezocht of er nog meer op beloning kan worden ingezet, bijvoorbeeld 
bij tafelen. Uiteraard ook handhaven (schorsen), maar tevens een kleine boete geven. Deze boete kan als 
beloning worden ingezet voor degene die invalt. Deze mogelijkheid wordt in loop van komend seizoen 
uitgewerkt en ingezet.   
 
Technische commissie 
Charlotte de Graaf en Jeri Nijland nemen de technische taken van de vertrekkende Jan Bos over. Het 
bestuur bedankt Jan voor zijn jarenlange inzet en spreekt zijn waardering uit over het feit dat Charlotte 
en Jeri zich enthousiast hebben ingezet en zullen gaan inzetten. Ook de energie van Dirk wordt 
gewaardeerd. 
Charlotte geeft een kijkje achter de schermen in de voorbereiding van het nieuwe seizoen: er wordt 
bijvoorbeeld nog gezocht naar een coach voor M16-2. V18 is nog onduidelijk, maar dit team valt wel uit 
elkaar. Er wordt een VSE2 ingeschreven. Voor dinsdag 22 mei wordt er meer duidelijkheid gegeven. Uche 
wordt op veel fronten ingezet. Quirien geeft aan dat ook aandacht moet zijn voor volledige inzet bij 
training en coachen. 
Overige details (o.a. mogelijkheid voor een ‘vriendenteam’, concept-trainingsschema en eventuele 
zomertrainingen) worden kort besproken. Deze punten komen in eerstvolgende bestuursvergadering 
aan bod. 
 
Financiën 
Johan geeft een beknopte toelichting op de financiën.  
Er zijn afgelopen seizoen enkele verrassingen voorgekomen bij de kosten. Zo is door een versnelde 
invoer van Sportlink door de NBB het net aangeschafte pakket AllUnited overbodig gebleken. Ook was er 
een tegenvaller door plots gefactureerde kosten voor recreanten vanuit de NBB. Tevens is door de 
invoer van Sportlink ook extra zaalhuur ontstaan (meer tijd nodig voor wedstrijden). De automatische 
incasso is fijn om te kunnen inzetten.  
Voor volgend seizoen wordt een kostenpost verwacht voor een scheidsrechter voor VSE1. Deze is nog 
niet begroot. Dit zal éénmalig vanuit de reserves gefinancierd worden als investering vanuit de 
vereniging in VS1. Gevraagd wordt of een sponsoring vanuit ‘buurman’ Nike al eens is overwogen. Dit is 
overwogen, maar de vereniging is op de schaal van Nike niet interessant genoeg. 
De voorgestelde contributieverhoging (laatste keer was in 2014) van 7% wordt akkoord bevonden door 
de aanwezigen.  
Quirien stelt voor te onderzoeken of een vereenvoudiging in de contributiebedragen mogelijk is. 
Waarom zijn de deze stappen gekozen? Johan gaat onderzoeken of vereenvoudiging mogelijk is. De 
kosten voor instroom zou relatief laag moeten worden gehouden. Nadat Dirk nog enkele vragen ter 
verduidelijking over de begroting heeft gesteld gaan de aanwezigen akkoord met de financiën. 
 
Kascontrole heeft plaatsgevonden en is akkoord bevonden. De vergadering verleent decharge aan het 
bestuur voor het gevoerde beleid. 
 
 



 

Verkiezing bestuursleden 
Camillus en Johan worden herkozen. 
 
Verkiezing kascommissie 
Fanny Smit en Jonatan van Dijk blijven zitting hebben in de kascommissie. 
 
Rondvraag 
De vereniging lijkt weer nieuwe energie te krijgen: Charlotte stelt voor komend seizoen te proberen 
meer te organiseren, zoals bijvoorbeeld een evenement met Sinterklaas en een Koude Start 
gecombineerd met een toernooi. Camillus geeft aan dat het bestuur dit seizoen al heeft geprobeerd de 
Koude Start met een toernooi te combineren, maar dat de zaal niet beschikbaar was. 
Heleen geeft aan nog één seizoen de ledenadministratie te doen. Waardering wordt uitgesproken voor 
de inzet de afgelopen seizoenen. 
Aan Suzanne wordt een bos bloemen overhandigd voor haar inzet de afgelopen jaren voor het 
wedstrijdsecretariaat. Camillus bedankt haar met mooie woorden. Jonatan van Dijk neemt de taak van 
haar over. 
Milko bedankt namens het bestuur Jan Bos voor zijn inzet bij de Dunckers. Bloemen en een bon worden 
vergezeld door woorden van waardering. 
Dirk geeft aan dat er niet voldoende wordt geprofiteerd van de potentie die de kantine heeft. Hij wil 
graag onderzoeken het samen met Optisport kan worden gekeken naar een werkwijze/model waar 
beide partijen blij van worden. Is het wellicht mogelijk vanuit de vereniging te ondersteunen met 
bardienst? 
Het verzoek om de takenplanning eerder te maken en te verkondigen wordt gedeeld. Jeri heeft 
aangegeven dit komend seizoen op te willen pakken. 
Camillus vraagt of deze nieuwe opzet (lees: de combinatie met Eindtoernooi) een goede vorm is. Hier 
wordt positief op geantwoord. Volgend seizoen wederom een ALV in combinatie met het Eindtoernooi. 
 
 
Camillus sluit de vergadering om 13.43 uur. 
 
 
 
 
 
 
Actielijst 

 Uitwerken VOG         Milko 

 Uitwerken AVG         Bestuur 

 Takenlijst vrijwilligers ook interessant maken voor kinderen 
(maatschappelijke stage)        Paul 

 Aanpassen werkwijze clubscheidsrechter     Paul 

 Aanpassing schorsingen (boete + beloning voor invaller)    TC / Bestuur 

 Onderzoeken of contributie 2019-2020 vereenvoudigd kan worden  Johan 

 Zoeken nieuwe ledenadministrateur      Paul 

 Bespreken kantine met Optisport      Bestuur 
 
 
 



 

Jaarverslag de Dunckers 2018 – 2019 

 
De jeugd draaide dit seizoen op volle toeren. Het afgelopen seizoen zijn er kampioenschappen te vieren 
van X12-1 (alles gewonnen, maar deden buiten mededinging mee), M16-1, M16-2 en M20-1! Met de 
inzet van vele coaches hebben we veel kinderen een plekje vanuit de wachtlijst kunnen geven en zien we 
de aantallen in teams groeien.  
 
Daarnaast is dit seizoen de zogenoemde jonge-welpentraining opgezet. Met een test van één keer per 
maand begonnen we met een zondagstraining voor 4- t/m 7-jarigen. Dit bleek een daverend succes! We 
begonnen met ongeveer 12 kinderen en hebben op dit moment zo’n 22 enthousiaste kinderen.  
 
De intrede van ons eerste vrouwenteam in de 1e klasse was het afgelopen seizoen helaas geen groot 
succes. Door blessures en verminderde commitment in het team bleef er een klein clubje dames over. 
Het ziet er naar uit dat we komend seizoen niet voldoende dames hebben om een VSE1 op te zetten.  
 
De Koude Start werd dit jaar gecombineerd met een toernooi, een experiment dat voor herhaling 
vatbaar lijkt. Er was weer een Lenteclinic, waar ruim 40 kinderen instructie kregen van de verzamelde 
Dunckers jeugdcoaches.  
 
Er werden dit seizoen liefst twee scheidsrechtercursussen gehouden, hetgeen voor een flink aantal 
opgeleide fluitisten gaat zorgen in het nieuwe seizoen. 
 
Nog steeds heeft de club een tekort aan vrijwilligers, maar we kwamen dit seizoen een eind. Het 
invoeren van de vrijwilligersborg heeft wel geholpen, maar de actieve vrijwilligers moeten veel te veel 
doen met te weinig mensen. We zijn naarstig op zoek naar zaalwachten en naar een takenplanner, maar 
ook in het bestuur en de commissies komen posities vrij. Ondergetekende legt dit jaar het 
voorzitterschap neer en ook Heleen stopt na vele jaren trouwe dienst als ledenadministrateur. Wij 
danken haar voor haar inzet. 
 
Dank weer aan de trainers en coaches en alle andere vrijwilligers die het mogelijk maken dat zoveel 
mensen met plezier bij de Dunckers kunnen basketballen! 
 
 
Camillus op het Veld 
voorzitter de Dunckers 



 

Financiën de Dunckers 2018 – 2019 

 
 
 

Verlies en Winstrekening Budget 

2018/2019

Realisatie 

2018/2019 Verschil

Budget  

2019/2020

800 - Contributies 53.392     54.574       1.182     68.013     

820 - Acties en loterijen 500          423            -77          500         

850 - Verhuur baskets / schotklok 1.000       1.300         300         1.000       

851 -  Baten te laat opzeggen 750          3.455         2.705     750         

852 - Vrijval vrijwilligersborg 4.000       4.000         -          2.000       

Totaal baten 59.642       63.752          4.110     72.263       

420 - Administratiekosten 830          990            160         1.340       

450 - Bestuur en commissies 500          664            164         600         

440 - Wedstrijdkosten 11.562     11.268       -294       10.196     

490 - Opleidingskosten 750          759            9              750         

400 - Kosten vrijwilligers 2.250       1.300         -950       800         

430 - Sporthal 42.000     48.334       6.334     56.400     

480 - Evenementen 1.750       2.575         825         2.000       

510 - Afschrijvingen (nwe schotklok) 176            176         176         

Totaal kosten 59.642       66.066          6.424     72.263       

Resultaat (verlies) -              -2.314           -2.314    -              

De Dunckers

 

 

Realisatie 2018-2019 
Het resultaat is -/- € 2324. In het kort komt dit door de promotie van Dames 1 wat exclusief extra 

zaalhuur ongeveer € 1.600,- heeft gekost. Daarnaast is er de btw-verhoging op zaalhuur waar in de 

begroting geen rekening mee gehouden was. Dit heeft ongeveer 700 euro extra gekost. 

Daarnaast valt op dat de zaalhuur fors hoger is. Dit komt naast de genoemde btw-verhoging doordat 

meer teams 2 keer zijn gaan trainen en de wedstrijddagen meer uren huur met zich mee hebben 

gebracht. Dit werd aan het begin van het seizoen duidelijk. Er is toen voor gekozen dit te bekostigen met 

meevallers die toen al bekend waren.  

Deze meevallers betroffen vooral de boetes voor het te laat opzeggen. Dit heeft bijna € 3.500 

opgeleverd. Ook de kosten voor vrijwilligers waren fors lager dan begroot. 

 



 

 

Begroting 2019-2020 
 

Baten 
De contributie is zoals vorig jaar in de ALV is gevraagd opnieuw berekend waarbij rekening is gehouden 

met het aantal trainingen en of er wedstrijden gespeeld worden. De uitkomst is dat vooral de recreanten 

minder contributie gaan betalen en de spelende teams juist meer. 

Ook in het volgende seizoen zullen onze baskettorens weer verhuurd worden. Dit levert € 1.000 op. 

De verwachte “baten” doordat leden te laat opzeggen zijn behoudend begroot. Dit betreft een 

maatregel die ervoor moet zorgen dat leden op tijd opzeggen zodat we tijdig de teams kunnen indelen. 

Dit mag dus niet dienen om de begroting te dichten. 

Ook de vrijval van de vrijwilligersborg is laag begroot. Vooralsnog is uitgegaan van € 2.000 die de 

evenementen bekostigt. Het bestuur denkt erover dat als er meer geld overblijft dit in te zetten om aan 

bepaalde functies een kleine vergoeding toe te kennen. 

 

Kosten 

De kosten van de Dunckers bestaan voor meer dan 90% uit kosten voor zaalhuur en kosten NBB.  

In de begroting van 2019-2020 zijn een aantal posten beter stuurbaar gemaakt. Dit is natuurlijk vooral 

van belang bij de zaalhuur. Deze post is nu begroot door middel van het trainingsschema en aantal 

wedstrijdteams. In voorgaande seizoenen was deze informatie nog niet beschikbaar en moest er minder 

gedetailleerd begroot worden. Dit leidde vorig seizoen tot een enorme overschrijding. 

Ook de kosten voor de NBB zijn anders begroot. Dit was altijd een totaalbedrag. Nu zijn de onderdelen 

apart begroot zodat er beter zicht op is. De contributie bestaat uit een bedrag per team, per lid een 

bedrag voor Sportlink en voor verzekeringen. Het totaalbedrag is lager dan vorige jaren. Dit komt 

doordat we ook contributie zullen moeten betalen voor leden die te laat opzeggen. Dit zal bekostigd 

worden door de boetes voor te laat opzeggen. 

De administratiekosten zijn hoger dan vorige jaren. Dit is het gevolg van verschuivingen in kosten. Zo valt 

hier nu de NBB-contributie voor Sportlink onder (vorig jaar waren dit wedstrijdkosten). Daarnaast zijn er 

meer modules van Sportlink in gebruik. 

De kosten voor vrijwilligers betreffen enerzijds € 500 voor de attentie die we normaal gezien geven bij 

het eindtoernooi. Daarnaast is er € 300 begroot voor incidentele (voornamelijk kantine) kosten wanneer 

iemand uit het publiek invalt bij tafelen etc. 



 

 

Voorstel contributie

2018-2019 2019-2020 2019-2020

Spelende leden 1x training 2x training

Eemland (heel jaar) 261 336

XU10 / XU12 237 261 336

M14 264 282 357

V14 264 282 357

M16 264 282 357

V16 264 282 357

M18 291 282 357

V18 291 282 357

M20 291 282 357

MS 318 300 375

VS 318 300 375

2018-2019 2019-2020 2019-2020

Recreanten 1x training 2x training

Welpen (eens per 2 weken) 100 n.v.t.

Recreanten <16 183 195 270

Recreanten U18/U20 198 195 270

Recreanten U22/Sen 234 195 270  

 

Vorig jaar is bij de ALV gevraagd om een andere wijze van contributiebepaling. Met bovenstaand 

voorstel is geprobeerd hier invulling aan te geven. De reden dat de contributie voor wedstrijden afwijkt 

per leeftijdsklasse heeft met de contributie van de NBB te maken. Er is gekozen voor een 

basiscontributie voor leden die 1 keer trainen en een opslag voor de tweede training en een opslag voor 

wedstrijdkosten. Dit heeft eenmalig grote gevolgen voor de contributie.  

Het blijkt namelijk dat de afgelopen jaren de contributie voor recreanten (senioren) te hoog is geweest 

en die voor de teams die twee keer trainen juist te laag.  

De begrote stijging in zaalhuur leidt tot een algemeen hogere contributie maar vooral bij de jongere 

teams die voor het eerst 2 keer gaan trainen. Deze extra trainingsmogelijkheden zijn door de TC met de 

teams en ouders besproken. 



 

 

 

Balans 30-6-2018 30-6-2019 30-6-2018 30-6-2019

Vaste Activa Eigen vermogen

Schotklok -            352             Algemene reserve 13.781      13.781        

Totaal activa -            352             Reserve jeugd 668          668            

Overige reserve 2.275        2.275          

Vorderingen Resultaat boekjaar -           -2.314         

Debiteuren contributie 93             650             Totaal eigen vermogen 16.724      14.410        

Overige debiteuren -            80              

Vooruitbetaalde bedragen 248             Schulden

Totaal vorderingen 93             977             Nog te ontvangen facturen 1.450        675            

Totaal schulden 1.450        675            

Liquide middelen

Betaalrekening 665           321             

Spaarrekening 27.137       24.146        Borg

Totaal liquide middelen 27.802       24.467        Borg inschrijving 9.220        9.145          

Nog te betalen borg vrijwilligers -           1.066          

Overige borg 500          500            

Totaal borg 9.720        10.711        

Totaal activa 27.895       25.796        Totaal passiva 27.895      25.796        

De Dunckers

 

 

Activa 
 De vaste activa betreft de schotklok die voor VSE1 is aangeschaft. Deze wordt afgeschreven in 3 

jaar.  

 De vorderingen betreffen de laatste contributies die nog open staan. Met alle debiteuren zijn 

betalingsafspraken gemaakt. Er is dus geen reden om deze af te boeken. 

 De liquide middelen zijn gedaald als gevolg van het tekort. 

 

Passiva 
 Het eigen vermogen is als gevolg van het tekort gedaald. Het voorstel is om het tekort te dekken 

uit de overige reserves. Het was namelijk de bedoeling om de promotie van VSE1 hieruit te 

bekostigen. 

 De schulden betreffen bedragen waarvoor nog geen facturen zijn ontvangen. Te denken valt aan 

het eindtoernooi en het afsluitende etentje van het bestuur. 

 Aan borg staat nog € 10.700 open. Voornamelijk betreft dit de borg inschrijving. Daarnaast 

hebben we € 500 aan borg ontvangen voor de verhuurde baskets. Aan vrijwilligersborg staat nog 

€ 1.166 open. Hieruit moeten de vrijwilligers van het eindtoernooi nog terugbetaald worden. 

 

 

Johan Hidding 
penningmeester de Dunckers 


