Notulen Algemene Ledenvergadering 29 april 2018
Basketballvereniging Wildcats
p/a Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Telefoon: 06-19043301
E-mail: secretariaat@wildcats-nijmegen.nl
ING Bank: NL39INGB0000086618
KvK: 40146638

Aanwezig: Jan Buster Sr., Jan Buster jr., Bram van Schagen, Syreeta Brouwer, Johnny
Brouwer, Leon de Korte, Lonneke Bisschop, Paul Bruin, Frans van de Geer, Max van der
Wielen, Tom Hollander, Paula Visser, Wim Somhorst, Jan Worbts, J. Gradussen, Audrey
Kuyper, Marsha Huwae, Michael Venderbosch.
1) Opening.
Jan Sr. opent de vergadering met iedereen hartelijk welkom te heten die vandaag
de moeite genomen hebben om mee te praten over de toekomst van Wildcats. Er
zijn afzeggingen binnen van Mirjam Koenen-Quenum en Maarten van Ras.
2) Vaststelling agenda.
Er zijn geen wijzigingen van de agenda nodig. Een enkel onderwerp zal misschien
ergens anders behandeld worden gaande de vergadering.
3) Voorstellen door leden ingediend.
Er zijn geen voorstellen door leden binnengekomen.
4) Mededelingen.
Op het gebied van resultaten deden we het niet slecht: de dames kampioen evenals
U12. Maar er zijn grote bedreigingen. Zoals in de laatste e-mail dreigen we af te
glijden naar een club met alleen jeugd, te weinig mensen die de bestuurstaken
kunnen en willen uitvoeren, trainers en coaches te kort. Op de laatste e-mail zijn
geen reacties gekomen, dus hier maar gevraagd. De discussie zal straks bij het
punt " Aftredende en herkiesbare bestuursleden volgens vastgesteld schema" aan
bod komen.
5) Notulen en actiepunten vorige ALV.
Frans meldt dat we bezig zijn met de kantine ook overdag open te stellen voor de
buurtbewoners. Studenten van de HAN zijn hiernaar met een onderzoek bezig.
Misschien is subsidie door de gemeente mogelijk. Marsha vragen contact op te
nemen met Frans, onze link naar de gemeente Nijmegen. Actie: Wim
i)

Is allemaal gebeurd. Subsidie voor een biljart is toegekend. Bank geregeld en
kantine wordt opgeknapt.

In dit kader stelt Paul dat er wel erg weinig spelers en ouders na de wedstrijd naar
de kantine gaan. Misschien helpt het als elk team gaat napraten in de kantine. Actie
voor de TC. Intussen kunnen we de gordijnen openschuiven om een vriendelijker
uitstraling te geven en betere fietsklemmen aanvragen.
ii) In de TC kort over kantinegebruik gesproken maar dat heeft nog geen
resultaat gehad. In de discussie bleek dat als we de hoofdingang dicht houden
en de mensen via de kantine aan de zijkant in en uit laten gaan, de
bezoekersaantallen aan de kantine beduidend hoger werd. Gaan we proberen
vast te houden in het nieuwe seizoen. Ook werd geopperd om verblijf
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aantrekkelijker te maken door een Wii te installeren. Actie Leon. Na de
vakantie meer werk maken van een hoek met spelletjes.
iii) Betere fietsklemmen aangemeld bij de gemeente. Staat daar op de agenda,
maar wacht op andere acties in en rond de Horstacker.
6) Financiën:
a) Begroting 2018 - 2019.
De begroting voor 2018-2019 werd door Jan jr. gepresenteerd. De verschillen in
inkomsten en uitgaven met eerdere resultaten en begrotingen zijn veroorzaakt door
o.a. minder leden, weinig enthousiasme om mee te doen met Jantje Beton en de
Grote Clubactie. Belangrijk is dat er voor de coördinatie van het oudpapier ophalen
een vervanger van Lonneke moet worden gevonden. Met ca. €5000 is dit de op een
na grootste bron van inkomen. Wegvallen zal leiden tot een stevige
contributieverhoging om tot een neutrale begroting uit te komen. Paul Bruin merkt
op dat de gemeente Nijmegen jaarlijks een subsidie van €300 geeft voor clubs die
jongeren laten sporten. Jan jr. gaat hier achteraan.
b) Vaststellen van de contributie seizoen 2018 - 2019.
De contributie kan gelijk blijven. Wel zal de inning anders gaan verlopen. Om de
penningmeester te ontzien zullen we een externe organisatie, bijvoorbeeld Club
Collect die met de NBB samenwerkt, inschakelen voor inning en nabellen bij
storneringen. Niet helemaal gratis, wel erg flexibel v.w.b. keuzes door de leden in
betalingstermijnen en -dagen. Voor- en nadelen van enkele organisaties worden
nog tegen elkaar afgewogen, maar we starten er mee met ingang van het volgend
seizoen.
7) Aftredende en herkiesbare bestuursleden volgens vastgesteld schema:
a) Penningmeester (Jan Buster jr., niet herkiesbaar). Gezien het voorgaande wordt
de werklast voor een penningmeester dusdanig verlicht dat Jan aangegeven heeft
wel aan te willen blijven. Dit wordt door de voltallige vergadering met instemming
begroet.
b) Lid wedstrijdcommissie (Bram van Schagen, niet herkiesbaar). Bram heeft
toegezegd zijn opvolger de eerste tijd te willen helpen. Vacature Voorzitter moet
ook nog ingevuld worden. Gediscussieerd over wie wat zou kunnen doen.
Afgesproken is dat Jan Sr. de essentiële taken met een inschatting van de
benodigde tijd daarvoor z.s.m. zal rondsturen. Bij de aanwezigen was in elk al
sprake van mogelijke medewerking. Wel is nodig dat op korte termijn
duidelijkheid komt, anders wordt de nood te hoog.
Geopperd is ondersteuning te vragen bij ROC danwel HAN. Probleem hier is dan
dat er wel een coördinerende rol gevraagd wordt voor ons. Ook is de
ondersteuning niet altijd blijvend en van wisselende kwaliteit.
8) Samen naar een Veiliger Sport Klimaat (VSK)
Ook afgelopen seizoen weer aan gewerkt door in bijeenkomsten met bestuur en
trainers hier aandacht aan te besteden. In Nijmegen worden we gezien als
voorbeeld voor andere clubs. We zijn bijvoorbeeld betrokken bij het actiepunt
"Sportplezier" van de gemeente Nijmegen.
Er zijn geen problemen gemeld bij de Vertrouwens Contact Personen.
Wel zijn er een enkele keer problemen geweest welke door het bestuur disciplinair
zijn opgelost.
9) 1 ALV per jaar (najaar)
Het streven is naar 1 ledenvergadering per jaar te gaan. Wim is bezig met te
onderzoeken hoe e.e.a. in statuten en Huishoudelijk reglement is in te passen.
Hierbij komt ook de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) om de
Pagina 2 van 4

Notulen Algemene Ledenvergadering 29 april 2018
hoek kijken. Deze laatste klus omvat bijvoorbeeld Inventariseren welke
persoonsgegevens opgeslagen worden en waar. Wie binnen Wildcats gebruikt
persoonsgegevens en waarom. Richtlijnen hoe leden gebruik mogen maken van
persoonsgegevens moeten vastgelegd worden. Aanpassing inschrijfformulier is
nodig. Hoe om te gaan met foto’s van basketballactiviteiten op website,
nieuwsbrief, Facebook, e.d.
10) Verslagen diverse commissies:
a) Activiteitencommissie.
Loopt goed, wel menskracht gebrek. Intussen is versterking gevonden.
Georganiseerd zijn pietentraining en oliebollentoernooi. Op 26 mei wordt het
eindeseizoentoernooi gehouden.
b) Communicatie (website, Facebook, nieuwsbrieven).
Zoals bekend is de website van Wildcats niet meer toegankelijk. Dit heeft te maken
met een oude versie van de database die niet meer ondersteund wordt. De
komende tijd wordt een nieuwe website gebouwd met de oude gegevens er in
verwerkt. Belangrijke onderwerpen worden nu via Facebook medegedeeld als ook
via de nieuwsbrief. Gezocht wordt naar hulp door iemand met Joomla-kennis.
Straks zou een beheerder en een contentmanager handig zijn om de website
levendig genoeg te houden zodat mensen deze graag bezoeken. Een link naar
Facebook komt er dan ook.
Facebook zelf wordt goed gebruikt met foto's, filmpjes en verslagen.
Er zijn dit seizoen 5 nieuwsbrieven verzonden. Weinig feedback over gekregen
helaas.
11) Ledenadministratie/Wedstrijdsecretariaat
Er is nog groei, maar dat is bij U10 en U12. Bij de senioren zijn er bedreigingen
door leegloop. Bij de vrouwen lijkt er uitzicht op een team, bij de mannen is dit nog
steeds onduidelijk.
12) Materialencommissie
Dit seizoen zijn er weer ballen verdwenen. Behalve dat de sleutel van de ballenkast
een tijd niet beschikbaar was, is het opruimen na wedstrijden en trainingen zacht
gezegd niet optimaal. Geregeld worden ballen gevonden, maar duidelijk is dat hier
extra aandacht door trainers en coaches aan gegeven moet gaan worden. In het
komend seizoen worden ballen per team uitgegeven.
De tablets t.b.v. het mDWF zijn nu onder beheer bij Wim. De bedoeling is een
goede en veilige opslag te vinden in de hal.
a) Oudpapiercommissie
Veel trekwerk geweest. Teveel ouders, oudpapier ophalen is een van de zelf
gekozen oudertaken, laten verstek gaan. Ook de combinatie oudpapier = geen
tafelverplichting is niet alle ouders duidelijk blijkt. Belangrijk is om per 1 juli a.s.
een coördinator te hebben want dan moet aan de DAR doorgegeven worden wat
onze plannen zijn. Zoals gezegd, de op een na grootste inkomstenbron staat op het
spel. Acties voor het bestuur: ouderkeuze aan coaches doorgeven zodat deze weet
wie te verwachten, kantinedienst afhalen van ouderkeuzes (wordt je toch niet voor
ingedeeld is het algemene gevoelen), opnemen in de, te verplichten, ouderavond.
b) Scheidsrechterscommissie
Er is geen scheidsrechterscommissie, maar toch hebben we 4 nieuwe
scheidsrechters die voor hun BS2 geslaagd zijn. Nu nog niet streng gehandhaafd
door de NBB, maar om competitie te mogen spelen moeten spelers een Basketball
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Masterz certificaat hebben. Verder staat in het Huishoudelijk reglement dat
iedereen boven de 15 jaar minstens een BS2-diploma moet halen.
Op de vraag hoe de indeling van scheidsrechters en tafelaars gaat is het antwoord
dat we proberen om een ervaren bij een onervaren scheidsrechter te zetten. De
laatste tijd zijn daar weinig klachten over, maar soms wordt er onderling geruild en
klopt de combinatie niet goed meer. Het aantal beurten wordt zo goed als mogelijk
gelijk gehouden voor ieder.
Voor tafelaars kun je stellen dat als er 10 spelers, dus ouders, zijn in een team met
normalerwijze 20 wedstrijden, waarvan 10 thuis, je slechts 4 keer per seizoen aan
de beurt bent.
c) Technische Commissie
Deze commissie bestaat uit alle trainers. I.h.a. goed overleg geweest. Misschien
nog een Trainersclinic meer kunnen organiseren. Ondersteuning door een
"opleidingscommissie" is helaas een vroegtijdige dood gestorven. Echter de ideeën
daarvan leven nog en we hopen deze in de toekomst te kunnen gebruiken.
13) Rondvraag
In de discussie bleek dat er een gevoel leeft dat de regels niet gehandhaafd
worden. Dit wordt echter niet op zijn beloop gelaten. Wel is er meer besef nodig bij
trainers/coaches dat participatie zoals afgesproken moet. De straf niet meedoen
door ouders is niet spelen door het lid is aan de coach, maar wordt door het
bestuur sterk ondersteund.
Op de vraag of er zicht is op trainers en coaches is het antwoord nu, voor U10,
U12, U14 en U18 is er zekerheid, voor U16, VSE en MSE wordt nog gezocht. Voor
de laatste groep minder dringend.
14) Sluiting
Om 12.15 uur sluit Jan de vergadering met iedereen hartelijk te danken voor hun
inbreng en met speciale dank aan Lonneke en Bram die jarenlang hun tijd hebben
gegeven voor onze club. Nu kregen ze een applaus en het bestuur zal ze later extra
in het zonnetje zetten. Daar was nu te kort tijd voor.
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