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Notulen ALV, Alkmaar Guardians 
Datum: 9 november 2018 
 
CONCEPT 
 
Aanwezig:  Taco Huberts, Ingrid Moes, Sabine de Breij, Frans Bol, Sander 
Mohrs, Lars Godecke, Joëlle Boëtius, Jeffrey Klerk, Rob Visser, Jolanda Raven, Cor Raven, 
Suzanne Smit, Wilma Bol, Denise Godecke, Ruud IJpelaan, Naomi IJpelaan, Elkin Petrici, 
Bart Vennik, Ciska Haver, Gertjan Bult, Jeanne Godecke, Maria van ’t Hoenderdal, Sietske 
Ridder 
Afwezig met bericht: Ton Godecke, Lisanne vd Hoek, Joris Anema, 
Afwezig zonder bericht: Overige leden 
 
1) Opening 
Taco opent klokslag 8 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
2) Vaststellen agenda 
De voorgestelde agenda wordt door de vergadering goedgekeurd. Remco Joustra vraagt of 
het punt BBS (basketball s ‘cool) toegevoegd kan worden. Deze zal bij de rondvraag 
behandeld worden. 
3) Inventarisatie rondvraag 
BBS (trainers BBS), en omgang materiaal tijdens en na trainingen (Rob Visser) 
4) Notulen ALV 2017 
Na een korte leespauze voor alle aanwezige worden de notulen van de ALV-2017 
goedgekeurd 
5) Jaarverslag en Vooruitblik  
Het bestuur geeft een korte opsomming van het afgelopen jaar waarin veel goed is gegaan. 
En bedankt de leden die hieraan bijgedragen hebben. 
Voor de toekomst staan er veel goede initiatieven klaar van TC en bestuur. Zoals 3 tegen 3 
mogelijkheden, coach Café, skills trainingen, onderzoek G-Basketball, feestavonden, jeugd 
activiteiten en oliebollen toernooi. 
Maar ook ziet het bestuur dat er een tekort dreigt aan mensen omdat er ook weer mensen 
de commissies en bestuur zullen verlaten. 
Er wordt een dringende oproep gedaan voor minimaal een nieuw algemeen bestuurslid. Maar 
ook zoeken we kandidaten die AG kunnen ondersteunen met ICT zaken, en PR zaken (voor 
deze functies hoef je niet direct in het bestuur zitting te nemen) 
Naar aanleiding van het jaarverslag en vooruitblik ontstaat er een zinvolle discussie. 
Jeanne Godecke vraagt of 3 tegen 3 wel zoveel aandacht moet krijgen, omdat er blijkbaar 
geen interesse is op dit moment vanuit de leden. Lars licht toe dat 3*3 een trend binnen de 
NBB wordt. Er worden competities opgezet, (er draait al een pilot), en 3*3 zal een 
olympische sport worden. Nu niet meedoen geeft straks een grote achterstand. 
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Rob Visser vraagt of het 3*3 ook vroeger kan starten, zodat ook de jeugd hier aan deel 
kan nemen. De TC zal dit meenemen. 
 
Taco licht de ontwikkeling over G-basketbal toe. Na gesprekken met de NBB, waarin 
aangegeven werd dat AG mogelijk met een team mee kan doen bij de Special Olympic 
Games in 2020. Taco vraagt of er leden zijn die geïnteresseerd zijn om hier in mee te 
draaien. 
De mededeling dat we het komende jaar de website willen verbeteren, (lay-out, en 
actualiteit) werd door een deel als goed gezien, maar ook werd gezegd dat veel leden nooit 
naar de website kijken. 
Ze krijgen hun informatie via Whats-app groepen of de Sportlink app. 
Het bestuur betreurd dit omdat er op verzoek van de leden (ALV-2017) meer informatie 
op de site gezet is (inloop spreekuur, bestuursmededelingen en nieuws).  
6) Financiën (Winst en Verlies rekening, Balans, Begroting) 
Ingrid geeft een uiteenzetting van de Winst en Verlies rekening, en over de begroting voor 
komend jaar. Sietske Ridder vraagt waarom de bestuurskosten het afgelopen jaar fors 
gestegen zijn, die in vergelijking met vorig(e) jaren. 
Frans geeft aan dat dit komt omdat het bestuur een  keer uit eten gegaan is met het oude 
en nieuwe bestuur. 
7) Kascontrole decharge 
Op 5 november heeft de kascontrole (Sietske, Jacqueline) commissie de boeken 
gecontroleerd, en op een paar kleine punten welke direct aangepast zijn, de kas 
goedgekeurd. 
De kascommissie adviseert dan ook om decharge te verlenen aan het bestuur. 
De financiële stukken zijn bij deze goedgekeurd. 
8) Vaststellen contributie 2019-2020 (incl. verhoging 18-19) 
Ingrid legt uit waarom er het afgelopen jaar geen aanpassing van de contributie plaats 
gevonden heeft, met als gevolg dat de contributie voor 2019-2020 een extra verhoging 
laat zien. (totaal 4,5%). 
Het voorstel wordt door de vergadering aangenomen en de contributie bedragen zullen op 
de website geplaatst worden. 
9) Nieuwe benoemingen 
Taco ligt het schema van af en aantreden toe. En geeft hierbij aan dat er de komende 
jaren weer nieuwe bestuursleden gezocht moeten worden. Sabine zal eind van het seizoen 
het bestuur verlaten maar blijft wel de ledenadministratie doen. Daarnaast lopen de 
termijnen van Taco en Frans na volgend seizoen af, gegadigden kunnen zich nu aanmelden 
om alvast mee te draaien.  
Ook dit jaar verlaten mensen het bestuur. Taco bedankt Sander voor zijn bijdrage in het 
bestuur, en hoopt dat hij zal genieten van zijn present en met plezier terug kijkt op zijn 6 
jaar in het bestuur. 
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Wilma wordt bedankt voor haar jaren lange inzet en het opvullen van de gaten. Maar een 
toespraak krijgt ze niet, Sabine heeft een gedicht voor Wilma gemaakt en dat mag ze zelf 
voorlezen. 
 

Omdat Jacqueline veel werk heeft zal zei niet de kascontrole blijven doen vraag Taco een 
nieuwe kandidaat. Lilja Soppe (niet aanwezig) heeft aangegeven dat ze Jacqueline op zal 
volgen. 
10) Vacatures 2 algemene bestuursleden (PR en ICT) 
Tot slot vraagt Taco nog aan allen om mee te denken over de invulling voor de open plaatsen 
in het bestuur. Het bestuur realiseert zich dat we ook zelf actief mensen moeten 
benaderen. Maar namen van eventuele kandidaten horen we graag. 
11) Rondvraag 
Remco Joustra vraag namens de BBS waarom de kids geen lid kunnen worden van AG.  
De reden dat het bestuur besloten heeft om met het systeem van strippenkaarten door te 
gaan is de volgende. Lid worden van AG betekent extra werk omdat er geen garantie 
bestaat dat ouders de kinderen daadwerkelijk uit laten schrijven als ze stoppen bij de 
BBS. En het was kort dag om e.e.a. nog te regelen dit seizoen. Maar ook heeft een 
strippenkaart het voordeel dat enkel betaald wordt voor de lessen waaraan men deelneemt. 
Wel zegt het bestuur toe om het komende seizoen hier aandacht aan zal besteden. 
 
Rob Visser constateert dat er (vooral door laatst trainende herenteams) zeer slecht met 
het materiaal omgegaan wordt. Ballenrekken staan open, ballen raken zoek en de 
garagedeur wordt niet gesloten. Leden realiseren zich waarschijnlijk niet dat een bal veel 
geld kost, en dat de volgende teams dan mis grijpen. Rob vraagt hoe het bestuur hier tegen 
aan kijkt. 
Het is erg triest dat er zo weinig aandacht is voor het materiaal. Het bestuur zal een brief 
uitsturen naar alle trainers, dat we veel belang hechten aan het goed omgaan met het 
materiaal. 
 
Hierop volgt een discussie hoe we e.e.a. kunnen veranderen. Eigen ballen meenemen, boetes 
bij niet nakomen en aanschaffen van extra ballenrekken waren een aantal opties.  
Maar het start allemaal met verantwoordelijkheid van de trainers en leden. Hier gaan we 
eerst op inzetten. 
 
Jeffrey Klerk vraagt of hij ook een sleutelset kan ontvangen. Rob Visser zegt dit toe. 
 
Sietske Ridder vraagt of de notulen (van de laatste 2 ALV-en) op de site geplaats kunnen 
worden. Frans zal dit verzorgen. 
12) Sluiting 21:15uur 
Taco bedankt alle aanwezigen voor hun komst en bijdrage aan de vergadering en nodigt de 
leden uit voor een drankje. 


