
 

Notulen 

Algemene ledenvergadering 2021 

Datum: 28-9-2021 

Plaats: Sporthal De Klump te Lieshout 

Aanvang: 19:00 

 

Opening door de voorzitter 

Voorzitter Teun Hagelaar heet iedereen welkom.  

Erelid Maarten de Groot wordt speciaal genoemd voor aanwezigheid. In 2020 vanwege corona geen 

ALV geweest, ondanks deze periode is er weinig ledenverloop geweest. 

 

Agenda vaststellen 

Secretaris Thijs van den Berg neemt de agenda door. Er zijn hierover geen opmerkingen of 

bijzonderheden. 

 

Bestuur samenstelling (stemming) 

Er is vanuit de aanwezigen behoefte om even duidelijk te benoemen wie iedereen precies is, velen 

zijn niet bekend als persoon of er is onduidelijkheid over de functie binnen BC Lieshout. Teun legt alle 

functies uit a.d.h.v. het gepresenteerde organogram. 

Thijs heeft momenteel een dubbele rol als hoofd van commissie organiseren en secretaris in bestuur, 

vanuit Thijs de wens om dit af te bouwen. Jordy Dols en Geert Welten zijn bereid om de taken van 

Thijs miv 2e seizoenshelft over te nemen. Jordy wordt alvast bedankt voor zijn bereidheid, Geert is 

nog niet aanwezig. 

Stemming bestuurssamenstelling: 

Thijs van den Berg, functie secretaris voor komende twee jaar: unaniem herkozen door de 

aanwezigen, alle aanwezigen stemmen “voor”. 

Patrick Beks, functie penningmeester voor komende twee jaar: unaniem herkozen door de 

aanwezigen, alle aanwezigen stemmen “voor”. 

Teun Hagelaar is als voorzitter herkiesbaar in 2022, aanstelling december 2019. Dit zal op volgende 

ALV worden uitgevoerd. 

 

Jaarplannen 

Teun legt de functie van de jaarplannen uit, dit dient als leidraad per commissie om doelen te stellen 

en invulling te geven aan het volledige seizoen.  

Faciliteiten 

Rick van Venrooij, verantwoordelijk voor onderdeel Faciliteiten, neemt het woord. 



 Tenuebeheer: geen bijzonderheden, dit wordt uitgevoerd i.s.m. Jeroen Thijssen 

 Materiaalbeheer: Rick heeft Marty Keursten bereid gevonden om mee te helpen bij het 

materiaalbeheer. 

 Buitenveld: De periode van corona met daarbij beperkende maatregelen om binnen te 

trainen, heeft geleerd dat de opties om buiten te trainen beperkt zijn. In Lieshout zelf is 

eigenlijk geen buitenveld dat voldoet, hierop is Rick al enige tijd bezig om opties tot een 

nieuw buitenveld te onderzoeken. Op dit moment heeft hij bij Basisschool De Sprankel en bij 

de speeltuin aan De Gaffel aanknopingspunten, deze plannen en de huidige status daarvan 

worden uitgelegd middels de slides. 

 

Organiseren 

Thijs van den Berg, verantwoordelijk voor Organiseren, neemt het woord. 

Thijs krijgt, zoals eerder genoemd, de komende tijd hulp van Jordy Dols en Geert Welten. Zij worden 

beiden door Thijs verwelkomt en bedankt voor de voorgenomen inzet. Op het gebied van indeling 

van de zaalwacht wordt Thijs nu bijgestaan door Lisa Moonen en Ayla Steegs 

De huidige teams en bijbehorende trainers en coaches worden doorgenomen door Thijs, het is goed 

om te zien dat elk team een coach en trainer heeft op dit moment. Er zijn eerdere seizoenen geweest 

waar dit niet zo was. 

Ambitie voor seizoen 2022-2023 is om weer een Mannen Senioren 2 team op te gaan zetten, dat is 

nu een groot gemis. Op dit moment is er geen Gemengd U10, de gedachte is dat met het nu wel 

doorgaan van het LBBT dat dit wel van de grond zou moeten komen voor seizoen 2022-2023 als  

Thijs geeft aan dat hij van plan is via de Basketball app meer te gaan communiceren naar de leden, 

dit zou kunnen worden ingezet voor bijv. zaalwacht en activiteiten.  

 

Pr/Communicatie 

Jaap van den Broek is nog niet aanwezig wegens het geven van training, volgt later. 

 

Opleiden 

Teun Hagelaar neem het woord 

Op dit moment is er helaas niemand die voor dit onderdeel verantwoordelijk is, Teun neemt dit 

daarom in de tussentijd zelf op zich aangezien het een belangrijk onderdeel is voor de club m.b.t. 

zaalwacht, trainers, coaches en scheidsrechters. 

 Spelers: Vanaf seizoen 2022-2023 wordt het spelregelbewijs verplicht gesteld vanuit de NBB. 

Doel is om ieder lid vanaf U14 dit te gaan laten halen. Er zal ook een verplichte 

zaalwachtcursus worden opgezet en worden verplicht vanaf 12 jaar om kwaliteit te 

waarborgen. 

 Trainers/coaches: Het doel is om cursus BT2 te gaan opzetten, hiervoor zullen gegadigden 

moeten worden gezocht. Daarnaast ook de wens om trainers/coaches naar BT3 te gaan 

sturen, mochten er trainers/coaches hiervoor in aanmerking komen of hiervoor zelf 



gemotiveerd zijn. Trainersvergadering regelmatig inplannen, om in gesprek te blijven. Robert 

de Wit wil clinics binnen BC Lieshout gaan verzorgen, de invulling hiervan is nog niet 

concreet. 

 Scheidsrechters: BS2 verplicht vanaf U16 

 Ouders: Doel is om ouders meer te informeren en kennis te laten opdoen over de sport 

basketbal middels spelregelavonden, daarnaast ook weer te gaan betrekken bij zaalwacht en 

ook hier een gepaste zaalwachtcursus voor te gaan organiseren. 

 

Activiteiten 

Maarten de Groot, verantwoordelijk voor Activiteiten, neemt het woord. 

Activiteiten verbinden de gehele club, helaas vanwege corona zijn deze maar weinig kunnen 

doorgaan. Het grootste gemis is het twee keer niet kunnen doorgaan van het LBBT, dit is noodzakelijk 

gebleken voor de aanwas van Gemengd U10. Er is vanuit Basisschool De Sprankel een sportdag 

geweest waarbij een mini-LBBT is georganiseerd, helaas ontbraken hierbij de groepen 3 en 4 (U10). 

Vooruitblik nieuw seizoen: Maarten neemt alle geplande activiteiten door, 2022 is ook het jaar dat 

BC Lieshout 50 jaar bestaat 

Seizoen 2021-2022 was een openingsactiviteit gepland, maar vanwege het ontbreken van 

begeleiding op de dag heeft deze geen doorgang kunnen vinden.  

Maarten geeft aan dat er hulp nodig is voor de activiteiten commissie, er zijn veel activiteiten 

gepland Felix van Uden: heeft speciale interesse in de activiteit met speciaal bier. 

 

Pr/Communicatie (deel 2) 

Jaap van den Broek, verantwoordelijk voor PR/Communicatie, is aanwezig en neemt het woord. 

 Is zichtbaar: BC Lieshout is zichtbaar in lokale en sociale media  

Vooruitblik 2021-2022:  

- Website heeft enkele technische problemen, daar wordt aan gewerkt om op te 

lossen maar de website wordt nu wel beter onderhouden met content. 

- Jubileumboek: 50 jaar jubileum wordt een jubileumboek opgezet, met mooie 

verhalen van veel oud leden. 

- Wedstrijdverslagen: eerste thuisweekend is geweest, daarbij donderdag bericht in 

Mooi Laarbeek. Deze berichtgevingen proberen vol te houden voor het gehele 

seizoen. 

- Ledenwerving/vrijwilligers: Gemengd U10 weggevallen 

 Werkt samen: BC Lieshout werkt samen met New Heroes Den Bosch middels convenant. Dit 

geeft mogelijkheden voor uitwisseling van kennis en het promoten van de sport, hier staat 

tegenover dat BC Lieshout naar wedstrijden van New Heroes gaat zodat daar de tribunes 

gevuld worden. 

 Geeft aandacht:  

Jaap geeft aandacht aan twee personen die hem positief zijn opgevallen, te weten Jan Den 

Mulder en Daan Raaijmakers. Daan is al enige tijd bezig als assistent trainer en rolt er steeds 



verder in. Jan den Mulder heeft aangegeven ook bij trainingen te willen helpen en gaat op 

korte termijn ook beginnen. 

Aandacht voor family affairs: Er zijn BC Lieshout kaartjes ontworpen en gemaakt, om hiermee 

middels een klein gebaar in de vorm van een kaart aandacht te geven aan privé 

bijzonderheden. 

Er worden veel ideeën geopperd en hierop moet ook aandacht en beloning komen als hierop 

door vrijwilligers initiatief wordt genomen.  

 

Floor Welten pakt het woord, Floor is naar het Basketball Convenant in Den Bosch geweest en raakte 

daar in gesprek met Teska (betrokken bij Basketball Convenant) over het ontbreken van aandacht en 

mogelijkheden van het Dames basketbal binnen het convenant. Hieruit is “de bal gaan rollen” om 

een clinic te organiseren speciaal voor dames, Floor is gevraagd om hierin een rol te spelen. 

Ten slotte neemt Jaap het woord nog om de noodzaak aan te geven om foto’s te maken die kunnen 

worden gebruikt bij de berichten op social media. Een foto trekt aandacht. Alle foto’s kunnen 

gedeeld worden met de PR commissie (Jaap en Floor). 

<PAUZE> 

Taakondersteuner 

Michel Keursten geeft aan dat we in 2018 een avond hebben gehad om club weer de goede richting 

op te krijgen en een oproep gedaan hebben tot hulp. Er is een lijst rond gegaan met kleine en grote 

taken die vervuld moeten of kunnen worden binnen de club. Die heeft wel degelijk wat teweeg 

gebracht en vanuit daar is er veel gebeurd. Er moet een beleving komen dat ieder lid van BC Lieshout 

zich inzet voor de club en iets bijdraagt. Ondanks dat er veel is gebeurd blijft er nog veel werk. Michel 

doet een oproep dat er nog steeds veel hulp welkom is. 

Teun Hagelaar geeft nogmaals belang aan van het opdelen van de taken, zoals nu wordt gedaan, je 

kan gaan doen wat je leuk vindt. 

 

Financieel jaarverslag 

Patrick Beks, penningmeester, benoemt de onzekerheid in financiën tijdens de periode van Corona. 

De vaste kosten van de club liepen gewoon door, en zonder trainingen en wedstrijden zou er een 

hoger aantal afmeldingen verwacht kunnen worden onder de leden. Gelukkig bleken onze leden 

trouw en was er geen afwijkend ledenverloop t.o.v. “normale” seizoenen. 

Het financieel verslag kijkt in deze ALV naar seizoen 2019-2020 en 2020-2021, er is vorig seizoen 

geen ALV geweest (wegens beperkende maatregelen i.v.m. corona) 

Verslag 2019-2020: 

 Vanuit coronasteun is er een tegemoetkoming geweest voor de zaalhuur, dit maakt dat er van een 

klein negatief resultaat nu een positief resultaat voor dit seizoen kan worden opgemaakt. 

Verslag 2020-2021:  

Patrick Beks neemt de tijd om de cijfers van het jaarverslag aan iedereen uit te leggen aan de hand 

van de slides (zie bijlage Presentatie ALV 2021). Onder overige inkomsten is een duidelijk positief 



verschil te zien ten opzichte van de begroting, dit komt voort uit de tegemoetkomingen vanuit de 

overheid in de periode van corona. Daarnaast wordt nog even aandacht gegeven aan het goede 

initiatief van de flessenactie die door Iris van Bokhoven is geweest bij haar werk bij de supermarkt in 

Nuenen. 

De kosten van de NBB zijn volgens begroting, hierin is geen tegemoetkoming geweest vanwege het 

niet spelen van wedstrijden.  

Patrick neemt verder de slides door van het resultaat en het overzicht van de compensaties die 

vanuit overheid en gemeente zijn ontvangen de afgelopen tijd. Joost vd Born vraagt zich af of de 

laatste compensatie van zaalhuur jan-jun 2021 ook al is verwerkt in het algemene resultaat. Dat is 

niet het geval volgens Patrick.  Michel Keursten wil nog toevoegen dat door de compensaties die zijn 

ontvangen het resultaat nu wat vertekenend is, de basis daaronder is wel dat het minder positief is 

als er een normaal seizoen wordt gedraaid. 

 

Kascontrole:  

Kascontrole is gedaan door Thomas Hagelaar en Jeroen Thijssen. Thomas is niet aanwezig, Jeroen 

doet een kort verslag van de kascontrole. Er zijn daarbij geen noemenswaardige punten naar voren 

gekomen. Alles is goed inzichtelijk en te herleiden met onderbouwing van originele documenten. 

Voor volgende ALV wordt een oproep gedaan voor vrijwilligers om kascontrole te doen. Thomas is 

niet meer beschikbaar, Jeroen wel. Roy Orbon biedt aan dat hij voor volgende keer wil meehelpen 

met de kascontrole. 

Begroting seizoen 2021-2022:  

Patrick neemt de slides door, bedragen van begroting zijn gebaseerd op eerdere seizoenen. Er valt op 

dat er een negatief resultaat staat begroot. Dit om aan te geven dat de huidige inkomsten omhoog 

moeten, dit kan middels sponsoring of overige inkomsten.  

Rabo Clubkas campagne wordt benoemd als grote meevaller, de oorzaak van het verschil t.o.v. vorige 

jaren is niet helemaal duidelijk. Jaap van den Broek benoemt de laagdrempeligheid tot stemmen van 

dit jaar via de Rabo app.  

Sponsor Kliks ligt op dit moment helemaal stil en hieraan moet weer aandacht gegeven worden om 

meer bewustzijn te creëren bij leden op momenten van online bestellen. 

Rick van Venrooij vraagt waarom de Technische Commissie op € 0,- begroot is, daarover gaan Patrick 

en Rick nog in gesprek. 

Michel Keursten vraag wat de verhoudingen binnen de overige inkomsten is tussen 

donatie/sponsorgeld en acties (bijv. flessen). Patrick geeft aan dat veruit het grootste gedeelte 

donaties, subsidies en sponsorgeld is. Een heel klein bedrag komt vanuit acties. 

Vera van Dijk en Cissy Timmers geven aan dat er ook nog een actie voor het G-Team is geweest 

waarbij ook een bedrag (circa €140,-) via donaties is opgehaald. Dat mocht ook wel even benoemd 

worden. 

 

Contributie (Stemming) 

De laatste seizoenen is de contributie niet verhoogd volgens index. Prijsindex is door CBS bepaald 

voor 2020-2021: 2,6% en 2021-2022: 1,3%. Patrick Beks wil voorkomen dat de contributie in latere 

fase met een grote stap moet worden verhoogd, en daarom het voorstel om nu met 4% te verhogen. 

Deze verhoging volgens index kan in principe worden toegepast zonder een stemronde, maar 



vanwege corona heeft het basketbal grotendeels stil gelegen de afgelopen tijd en voelt het niet fair 

om een verhoging zomaar toe te passen. 

Er wordt gestemd door de aanwezigen middels het opsteken van de handen. Er zijn onder de 

aanwezigen geen tegenstemmers m.b.t. de verhoging, daarmee wordt het voorstel unaniem 

aangenomen en zal indexatie van 4% op contributiebedragen worden toegepast. 

 

Rondvraag 

Annemiek van Uden (moeder van Cas): hoe zit het met de BC Lieshout truien? 

Teun Hagelaar: Daar is Niels van Meelis mee bezig, hierover volgt snel meer informatie 

Mevr. vd Weijer (moeder van Troy/vd Weijer Timmerwerken): hebben een factuur voor sponsoring 

van tenues gehad laatste keer met onjuiste vermelding van datum of seizoen. 

Patrick Beks: Gaat dit nakijken en terugkoppelen. 

 

Volgende ALV 

De volgende ALV is bepaald op 20-9-2022 

 

Afsluiting 

Teun Hagelaar zet Felix van Uden nog even in het zonnetje voor zijn inzet de afgelopen jaren. 

Teun bedankt de aanwezigen en sluit af, er kan nog een drankje worden gedaan aan de bar om na te 

praten. 

 

 

 

 

 

 

 

 


