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Notulen:  Algemene ledenvergadering Alkmaar Guardians 
Datum:  Vrijdag 10 november 2017 
Tijd :  20:00 uur 
Plaats:  DAW-clubhuis  
 
Goedgekeurd 9-nov-2018 
 
Aanwezigen 
Wilma Bol, Frans Bol, Sabine de Breij,Taco Huberts, Ruud IJpelaan, Judith Mohrs, Sander 
Mohrs, Bert Veldkamp, Ciska haver, Daan Jepp, Rob Visser, Anneke Missal-vd Hoek, 
Vincent v Mare, Ralf v Santen, Tim Houtenbos, Joris Anema, Denise Godecke, Lisanne vd 
Hoek, Matthijs Verbiest, Alex Kooistra, Ingrid Moes, Cor Raven, Sietske Ridder, Desiree 
Ossel, Jeanne Godecke, Jacqueline Insing, Nicole Waijers, Yannick Gaarthuis, Tristan v 
Santen, Quincy Agerbeek, Elkin Petrici, Remco Joustra, Jasper Groebe, Bas Koningsveld, 
Gertjan Bult, Sean Lindaya, Bart Vennik, Naomi IJpelaan, Lars Godecke, Mike van 
Bockhorst. 
 
 
Bericht van verhindering 
Rutger Tromp, Mieke Verzijden., Sabine de Breij, Patricia Raven, Kim Dekker,Jantien 
Bruijns, Loes van Swol. 
 
 
1) Opening 
 
Voorzitter Taco Huberts opent  de vergadering om 20:00uur. 
Welkom aan alle aanwezige vele aanwezigen (41 pers.). Deze grote opkomst heeft mogelijk 
te maken met het onderwerp “Toekomst Alkmaar Guardians”. Maar ook is het  goed om te 
zien dat we allemaal bij Alkmaar Guardians betrokken zijn.. 
 
 
2) Vaststellen agenda 
Er worden geen nieuwe agenda punten aangedragen, waarmee de agenda vastgesteld is. 
 
3) Inventarisatie rondvraag 
Nicole heeft een vraag omtrent de kleine bezetting van de Hoornse Vaart op woensdag. 
Deze kon direct beantwoord worden, vanaf volgende week is de zaal weer vol. 
 
4) Notulen ALV 2016 (lees Pauze) 
Na een korte leespauze worden de notulen van de ALV op 28 oktober 2016, goedgekeurd, 
met dank aan de vorige secretaris. 
 
5) Jaarverslag seizoen 2016-2017 
Taco ligt e.e.a. toe en geeft ook aan waar het bestuur niet aan toe gekomen is 
Jaarverslag: 

- Er is een denktank samengesteld die gaat bekijken en plannen maken hoe Alkmaar 
Guardians er in 2020 uit zal moeten zien. In jaarplan 2017-2018 worden enkel uit te werken 
items opgenomen. 

- Jongens 16-1 hebben landelijk gespeeld en in hun klasse een zeer verdienstelijke 3de plaats 
behaald. Door diverse omstandigheden is dit succesvolle team uit elkaar gevallen, zodat dit 
voor volgend seizoen geen vervolg gaat krijgen. 

- In kader van veilig sportklimaat hebben alle coaches/trainers (en bestuursleden) een VOG( 
verklaring omtrent gedrag) ingeleverd. 
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- Start gemaakt met ouderbijeenkomsten voor teams t/m U-16. Dit om de ouders meer te 
betrekken bij Alkmaar Guardians. 

- Het bestuur heeft nog niemand kunnen vinden voor ondersteuning mbt sponsoring en PR. 
- Beleid vergoeding trainers/coaches is opgesteld en ingevoerd. 
- Basketball’s Cool is opgenomen in de begroting als onderdeel van Alkmaar Guardians, dus 

wordt niet meer gesubsidieerd door de Gemeente Alkmaar. 
- Gestart met nieuw basketbal aanbod 3x3. Dit heeft geleid tot aanleg officieel 3x3 veld in de 

Rekerhout. 
- Door omstandigheden is het penningmeesterschap van persoon gewisseld. 
- De jaarlijkse seizoensafsluiting is mede door de inzet van de evenementencommissie 

wederom een groot succes geworden. 
- Materiaal blijft punt van aandacht. Vaak worden ballen niet opgeruimd en gebreken niet 

gemeld. 
- Opkomst tafelaars, schrijvers en scheidsrechters was goed. Veel medewerking van leden als 

er plotseling ingevallen moest worden. 
- Mix U14-2 en dames U22 zijn kampioen geworden. Van harte gefeliciteerd. 
- Zaaldienst goed verlopen. De ploeg blijft klein, maar er hebben zich nieuwe mensen 

aangemeld. 
- Aan het eind van het seizoen is het bestuur geconfronteerd met groot aantal afmeldingen 

van trainers/coaches. Dit is zorgelijk met het oog op de toekomst.  
- Oliebollen toernooi en Street Ball Masters met succes georganiseerd.  

 
6) Vooruitblik seizoen 2017-2018 
Toekomst Alkmaar Guardians. 
Het seizoen zal in het teken staan hoe de toekomst van Alkmaar Guardians er uit gaat zien. 
Zoals in het jaarverslag is vermeld, zijn er aan het eind van vorig seizoen een groot aantal 
trainers en coaches gestopt. 
Het bestuur en de diverse commissies zijn op dit moment onderbezet. Diverse personen 
hebben dubbele taken en dit is niet wenselijk. Het hoognodige wordt op dit moment gedaan. 
Door het bestuur is op 1 juli een brandbrief naar alle leden gestuurd met de vraag om nieuwe 
enthousiaste bestuursleden, commissieleden, trainers en coaches. De respons was zeer 
slecht. Van 2 leden heeft het bestuur een reactie gehad.  
Plannen. 
Afhankelijk wat op de ALV wordt besloten kunnen onderstaande zaken opgepakt worden. 

- Uitbreiden trainers/coaches 
- Doorgaan met ouderbijeenkomsten 
- Onderzoeken deelname aan 3x3 competitie van NBB 
- Meer verbinding tussen trainers en coaches. 
- Meer verbinding tussen teams. 
- Invoeren digitaal wedstrijdformulier 
- Organiseren oliebollentoernooi, Street Ball Masters en seizoensafsluiting.  

 
7) Financiën (Winst en Verlies rekening, Balans) 
De winst en verlies rekening evenals de balans worden toegelicht. 
Er zijn vanuit de vergadering geen vragen omtrent de financiën. 
 
8) Kascontrole decharge 
Nicole licht toe en stelt voor om het bestuur decharge te verlenen  
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9) Vaststellen contributie 2018-2019 
Hier zijn we als bestuur nog niet aan toegekomen, maar de verwachting is dat enkel 
indexering zal plaatsvinden (max 2%).  
 
10) Nieuwe benoemingen 
Nicole moet aftreden omdat ze 2 jaar in de kascontrole heeft gezeten, en Frans zal het 
bestuur ingaan en mag niet in de kascontrole. Taco vraagt of er twee nieuwe kandidaten zijn 
Sietske Ridder en Jacqueline Insing zullen de kascontrole gaan doen. 
 
Taco geeft aan dat er een aantal bestuursplekken vrijvallen. Het gaat om: 
a. Penningmeester (a.i.) Jolanda Raven blijft penningmeester tot er een nieuwe is. 
b. Algemeen bestuurslid (Sabine de Breij, ledenadministratie) stelt zich beschikbaar 
c. Secretaris (Frans Bol) stelt zich beschikbaar 
 
De vergadering is het eens met de aanstelling van Sabine en Frans 
 
 
11) Aftredende bestuursleden. 
Judith, Bert, Debbie en Ruud zullen aftreden. 
Taco bedankt Judith (ruim 5 jaar alg. bestuurslid) en Bert (bijna 3 jaar secretaris) voor hun 
inzet en overhandigd een bedankpresentje. Debbie is niet aanwezig. 
Ruud  wordt ook door Taco in het zonnetje gezet, Ruud is zeer lang “DE TC” geweest en 
heeft naast de TC werkzaamheden veel andere dingen gedaan voor AG. 
Ruud wordt daarom door het bestuur als Erelid van Alkmaar Guardians benoemd. 
 
12) Rondvraag 
er waren geen rondvragen 

 
Korte PAUZE (uitdelen “toekomst opties”)  

 
Voordat we verder wordt Bert Veldkamp even het woord gegeven. 
Bert wil het bestuur heel hartelijk bedanken voor de fijne en gezellige jaren. Maar ook wil hij 
de vergadering zijn voortijdige vertrek toelichten.   
Met name het ontbreken van veel ambitie vind hij jammer, maar vooral het besluit om te 
stoppen met de Basketbals’cool. 
Vanuit de zaal worden hier wat vragen over gesteld en ontstaat er een korte discussie. 
Taco bedank Bert voor zijn mooie woorden.  

 
13) Toekomst Alkmaar Guardians (brandbrief, opties) 
 
Na een korte pauze waarin de 3 opties van het bestuur uitgedeeld worden. En een iedere de 
gelegenheid krijgt om deze opties te lezen, licht Taco elke optie toe, en vraagt om reacties 
van de leden. 
Optie 1: 
Op de ALV van 10 november 2017 komen GEEN aanmeldingen. De aanmeldingstermijn wordt verlengd 
naar 1 december. Zijn er dan nog geen voldoende kandidaten, dan zal het gehele bestuur per april 2018 aftreden. 
En een opheffingsvergadering uitschrijven. 
 
Optie 2: 
Er melden zich zeer veel mensen aan zodat AG verder kan gaan. Het huidige bestuur zal dan de nieuwe mensen 
koppelen aan de huidige bestuursleden om taken over te dragen. 
 
Optie 3: 
Op de ALV van 10 november 2017 melden 5 personen aan voor de minimale aanvulling. Het gaat om: een 
Wedstrijd secretaris, een Penningmeester, 3 TC leden. Het bestuur inclusief de nieuwe mensen zullen doorgaan. 
En de overige vacatures dienen nog wel vervuld te worden. 
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Een ouder betreurt het dat hij al lang geleden aangegeven had om het U12 team te 
begeleiden, maar heeft daar nooit reactie op gekregen. Waar het fout gegaan is weet het 
bestuur niet, maar geeft wel toe dat er vanuit AG iets niet goed gegaan is. Waarvoor excuus. 
 
Een greep uit de voorstellen vanuit de aanwezigen: 
 Heeft het bestuur weleens overwogen om te werven bij opleidingsinstituten? 
 Heeft het bestuur onderzocht of overwogen om de contributie te verhogen om zodoende 

taken te betalen, of derde aan te trekken? 
 Tristan vraagt zich af wat het doel/beleid van de club is. Als we als AG meer investeren 

in kwaliteit en zodoende hoger kunnen spelen, zal dit meer leden, meer kader en meer 
sponsors opleveren. 

 Wat zijn precies de taken van de diverse bestuursleden, en kunnen deze rondgestuurd 
worden naar geïnteresseerden? 

 
Vanuit deze voorstellen ontstaat er een levendige discussie, de voorstellen zullen allemaal 
meegenomen worden naar volgende bestuursvergaderingen. 
Taco geeft aan dat het bestuur blij is met deze discussie en de goede voorstellen. Het 
bestuur herkent een aantal voorstellen en heeft deze ook besproken. Maar de kern blijft dat 
door de zeer krappe bezetting van het bestuur er onvoldoende tijd is om hier mee aan de 
gang te gaan.  
Frans zegt toe de jaaragenda met taken van bestuur en commissies in een leesbare vorm op 
de website te zullen publiceren. 
 
Tot slot merkt Taco op dat er echt voor eind december de cruciale plaatsen bezet moeten 
zijn! Taco nodigt hierna iedereen uit voor een drankje. En spoort hij de aanwezigen aan om 
nog even na te blijven en om zich aan te melden of inhoudelijke vragen over bepaalde taken 
aan het huidige bestuur te vragen. 
 
14) Sluiting 
 
Taco sluit om 21:50uur vergadering. Hij spreekt zijn dank uit voor het enthousiasme en de 
aanwezigheid. Maar vooral is het bestuur tevreden over het resultaat van deze avond. 
Er is een kandidaat penningmeester die een afspraak gemaakt heeft met Jolanda. 
4 leden hebben aangeven dat ze de TC gaan versterken 
2 leden hebben aangegeven dat ze graag met Wilma willen praten over de inhoud van het 
wedstrijd secretariaat. 
 
 


