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1. Voorwoord van de voorzitter 

Afgelopen jaar was een mooi jaar. Het was voor mij het tweede jaar als voorzitter, het jaar is 

een stuk gemoedelijker verlopen dan het eerste bewogen jaar. Afgelopen jaar zijn we volledig 

overgegaan op sportlink wat natuurlijk niet zonder stoten ging maar wel met uiteindelijk een 

prima resultaat. Daarnaast zijn er meer ouders van jeugd spelers meer betrokken bij de club en 

gaan tafelen waar ik iedereen erg dankbaar voor ben. Net als vorig jaar zijn er dit jaar ook 

weer een aantal veranderingen binnen het bestuur. Ik ben blij dat we weer nieuwe vrijwilligers 

hebben gevonden die bereid zijn om onze club te helpen in de organisatie. Ik wil graag alle 

bestuursleden voor afgelopen jaar bedanken voor hun inzet bij onze mooie club. Daarnaast 

wil ik natuurlijk alle vrijwilligers en alle betrokkenen bedanken voor een mooi basketbal jaar. 

Ik hoop dat we dit jaar weer stappen kunnen zetten in organisatorisch vermogen en vergroten 

van het leden aantal met behoudt van de gezelligheid die binnen de club speelt.  

Joram Wagtelenberg 
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2. Verslag Bestuur 

2.1 Verslag van de voorzitter 
Afgelopen jaar was mijn tweede jaar als voorzitter. Het was een rustiger jaar dan afgelopen jaar  
maar natuurlijk met voldoende verbeter punten om ons mee bezig te houden. Zo zijn ze nog steeds 
bezig met het bouwen van de nieuwe sporthal, dit gaat gestaag verder. Ze zijn nu bezig met de 
inhoudt van de nieuwe sporthal, hierbij kun je denken aan de belijning, zaalinrichting ed. Hopelijk 
kunnen we al onze eisen hierin kwijt en gaan we een mooie nieuwe sporthal krijgen.  
We zijn ook bezig geweest om alles AVG-proof te krijgen. Naar ons weten is dit goed gelukt maar 
zullen we in de toekomst hier altijd rekening mee moeten houden.  
Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het lustrum, Exercitia’73 bestaat 45 jaar, een 
fantastische mijlpaal. Ik wil bij deze nogmaals de lustrumcommissie hiervoor bedanken! We hebben 
afgelopen jaar het lustrum in het teken van de jeugd gezet en daar allerlei leuke dingen voor 
georganiseerd. We hopen dat we dat dit jaar natuurlijk voort kunnen zetten om zo nog meer jeugd 
aan te blijven trekken. 
We hebben afgelopen jaar een beleidsplan geschreven voor het bestuur. Daarnaast is er een 
jaarplanning voor het bestuur geschreven die vertaald zal worden voor de leden waarna deze in de 
nieuwsbrief en op de website zal komen te staan. Hierin komen alle belangrijke data door het jaar 
heen opgezet. Wanneer is afschrijving contributie, in welke week zijn er geen wedstrijden, 
oliebollentoernooi, etc. 
Afgelopen jaar hebben wij als bestuur contact gelegd met het bestuur van Groene Uilen om een 
kleine samenwerking te beginnen. Onze leden stromen immers uit als ze gaan studeren en vaak gaan 
ze dan naar Groene uilen toe, wat natuurlijk heel erg leuk is als je gaat studeren. Wij hopen dat we 
contact met deze leden kunnen behouden en ze warm kunnen houden voor onze club om ze zo weer 
te benaderen als ze klaar zijn met studeren. De samenwerking zal verder reiken als dat, we zullen zo 
ook kijken naar samenwerking in het opleiden van trainers, coaches en scheidsrechters maar ook op 
andere vlakken zullen we kijken waar we elkaar kunnen helpen. De eerste handreiking is dit seizoen 
gedaan en hopelijk kan dit komend seizoen meer gestalte krijgen.  
Het afgelopen jaar was een rustig maar bewogen jaar, ik hoop dat we deze lijn in de toekomst verder 
kunnen doorzetten zodat het volgende lustrum weer een groot succes kan worden en waarbij de 
Exercitia’73 familie nog groter is.  
 
Joram Wagtelenberg 
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2.2 Verslag van het Secretariaat 
Joline Thijsman heeft vorig seizoen een start gemaakt met het secretariaat, helaas was het zo dat zij 
om persoonlijke redenen deze taak halverwege het seizoen heeft gestopt. Een aantal van haar 
ingebrachte punten hebben we dit seizoen nog wel weten af te ronden. Zo is er een nieuw 
beleidsplan geschreven voor het bestuur waarin ieder zijn taken, verantwoordelijkheden en kunnen 
beschreven staa. Er was tot die tijd een prettige samenwerking met andere bestuursleden en een 
goede en prettige inbreng tijdens de vergaderingen. De voorzitter (samen met het bestuur) heeft bij 
afwezigheid deze taak overgenomen en zo goed mogelijk bijgehouden, dit wat natuurlijk niet zo goed 
gaat als dat het ging, al zeg ik het zelf. Wij zijn dan ook nog steeds opzoek naar een nieuwe secretaris.  
 

Joram Wagtelenberg  
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2.3 Verslag van de penningmeester  
Het resultaat over 2017-2018 is hoger dan begroot. We hadden een begroot tekort voor seizoen 
2017-2018 van circa € 1.500. Het uiteindelijke resultaat over 2017-2018 is ruim € 700. Het eigen 
vermogen is als gevolg van dit resultaat toegenomen naar € 21.685.  
 
De lasten zijn circa € 900 lager dan begroot. Dit heeft met name te maken met minder contributie 
NBB (minder teams en wedstrijdleden dan begroot), minder opleidingskosten en minder kosten voor 
toernooien ed. De baten zijn circa € 1.400 hoger dan begroot, met name als gevolg van extra leden 
(met name peanuts), inzet van onze jeugd voor de grote clubactie en een grote meevaller als gevolg 
van de verdeling van het eigen vermogen van de afdelingsbureaus van de NBB die zijn opgeheven. 
 
Het positieve resultaat is het gevolg van diverse ontwikkelingen. We zien dat het aantal leden de 
afgelopen twee jaren redelijk stabiel is. Vanuit de lustrumcommissie is dit jaar hard gewerkt aan 
extra sponsoring voor de club, waarvan het resultaat ten goede komt aan het huidig boekjaar 
(conform de begroting) en het resterende deel is toegevoegd aan de reservering voor het 50 jarig 
bestaan van de vereniging. De huur is de afgelopen jaar door de gemeente jaarlijks met 9% 
verhoogd, vanaf 2018 zal dit niet meer het geval zijn en is de verhoging gelijk aan de inflatie (2018: 
1,5%). De bond is het afgelopen jaar, als gevolg van de invoering van Sportlink coulant geweest met 
het opleggen van boetes.  
 
Afgelopen jaar heeft (voor de financiën) in het teken gestaan van digitalisering. Zo is de contributie 
gekoppeld aan de ledenadministratie in Sportlink en ook de boekhouding is gedigitaliseerd middels 
de boekhoudmodule van Sportlink. En ook het contract met de bank is aangepast vanwege een 
andere manier van incasseren vanuit Sportlink. Dit is afgelopen jaar niet geheel vlekkeloos verlopen 
maar nu we een jaar verder zijn  is de inrichting van de administratie weer op orde en helemaal van 
deze tijd. 
 
We vinden het belangrijk dat we kunnen blijven investeren in trainers- en coachopleidingen en goed 
materiaal en zullen dat dan ook blijven doen. Helaas is het ons nog steeds niet gelukt om voor de 
nieuw aangeschafte tenues ook een mooie (club)sponsor te vinden.  
 
Het bestuur zal n.a.v. de op de ALV aanwezige cijfers een contributievoorstel doen om de contributie 
te verhogen met inflatie (1,5%).  Het bestuursvoorstel betekent dat wij komend jaar interen op ons 
eigen vermogen (we gebruiken het resultaat van boekjaar 2017-2018 om geen extra verhoging van 
de contributie boven op de inflatie te hoeven doen) tenzij we meer leden weten aan te trekken of 
extra sponsoring kunnen organiseren.  
 
Susanne Hartlief-Wagtelenberg,  
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3 Jaarrekening 
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Rea lis a tie Begro ting Realis a tie Rea lis a tie Begro ting Rea lis a tie

Las ten 16-17 17-18 17-18 Baten 16-17 17-18 17-18

1. Zaa lhuur 21.767€      25.845€    26.729€    21. Contributie  lede n 30.367€    30.849€     31.666€         

2. Tra inerskos ten 3.700€        4.550€      4.400€      22. NBB-bijdrage  leden 8.916€      10.927€     9.500€           

3. Contributie  NBB (incl. s che ids rechte rs )9.057€        9.864€      8.811€      23. Grote  Club Actie 1.226€      1.000€       1.387€           

4. Mate riaa lkos ten 1.847€        2.100€      2.004€      24. Subs idie  gemee nte 357€         398€          230€              

5. Verenigingskos ten 1.244€        1.800€      1.718€      25. Huur tenues 1.944€      2.160€       2.040€           

6. Toe rnooien oliebol/mix -€            350€         172€         26. Sponsoring 1.400€      700€          700€              

7. Ople idingskos ten kade r 325€           530€         312€         27. Dona ties /actie s /toe rnooien e tc. 389€         150€          228€              

8. Rese rvering lus trum 2018 400€           400€         400€         28. Dive rsen (o.a . rente ) 23€           30€            1.869€           

9. Afschrijving tenues 1.844€        2.352€      2.336€      29. Sa ldo nega tie f/pos itie f (4.395)€     1.577€       (738)€             

10. Dive rsen 42€             -€         -€          

To taa l 40.226€      47.790€    46.882€    To taa l 40.226€    47.790€     46.882€         

1 Zaa lhuur 21 Contributie  lede n

Mee r uren dan begroot 884 Hoge r dan begroot door mee r leden (m.n. pea nuts )817€          

Factuur gemeente  laats te  deel nog te  ontvangen 22 NBB- bijdrage  leden

3 Contributie  NBB Minder weds trijd spe lende  leden 

Sche ids rechte rsve rgoe ding lage r da n be groot -36 en onjuis te  be rekening van NBB- bijdrage  nie t-spe lende  lede n(1.427)€      

Overschrijfkos ten lage r da n be groot -125 23 GCA

Minde r weds trijd spe lende  leden (8) -306 300 extra  loten verkocht ten opzichte  van begroting387€          

Minde r kos ten inschrijving teams -586 24 Jeugd en kade rs ubs idie

TOTAAL -1053 Hangt s amen me t gegeven cursus sen, welke  lage r zijn da n be groot168€          

5 Verenigingskos ten 26 Spons oring

Dive rse  ve renigings kos ten lage r/hoger da n be groot 82 Onderde e l van lus trum ge wee s t -€            

O.a.kos ten S portlink waren nie t begroot 27 Dona tie s /actie s /toe rnooien e tc.

6 Toernooien oliebol/mix Actie  truien, Jumbo en kaa rtje s  Donar hoge r dan begroot78€             

Kos ten toe rnooien lage r dan be groot 178 28 Diversen (o.a . rente )

7 Ople idings kos ten kade r Eigen ve rmoge n afd. Noord 1.670€        

Kos ten ople iding lager da n be groot 218 Afrekening ve trekkende  tra ine rs 163€           

Hiervoor subs idie  150 euro nog te  ontvangen Overige  (sa ldo) 6€               

1.839€        

EXPLOITATIEREKENING 2017-2018
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BALANS PER 31-8-2018

Activa 31-8-2017 31-8-2018 Passiva 31-8-2017 31-8-2018

Bank 19.848€          28.372€       Crediteuren 374€          6.100€           

Debiteuren 559€               582€            Reservering Clubblad / Site 681€          681€              

Nog te ontvangen 0 180€            Reservering lustrum 2023 2.000€       1.807€           

Voorraad tenues 3.689€            2.828€         Reservering B2T 688€          698€              

Voorraad ballen 1.593€            796€            Reservering materiaal 1.000€       2.000€           

Voorraad tablets -€                211€            Eigen vermogen 20.947€     21.684€         

25.689€          32.969€       25.689€     32.969€         

 

Bank 1-9-2017 31-8-2018 1-9-2017 31-8-2018

spaar 18.000€          25.023€       Crediteuren

rek cour 1.848€            3.349€         NBB - afrekening seizoen 16/17 374€          

Totaal 19.848€          28.372€       Nieuwe crediteuren 6.000€           

Bedankjes bestuur 100€              

Debiteuren 31-8-17 vrijval (374)€         

Jeugdsportfonds 329€               329 nog te ontv afgeboektSaldo 31-8-18 -€           6.100€           

De Marsch sponsoring 200€               ontv

Trui 1x 30€                 niet ontv, afgeboekt Reservering Clubblad / Site 681 681

Saldo 31-8-17 559€               

Ontvangen seizoen 17/18 200€            Reservering lustrum 2023

Afgeboekt tlv resultaat 359€            saldo 1-9 2.000€       2.000€           

Saldo 31-8-18 -€             jaarlijkse verhoging met 400 400€              

onttrekking lustrum 2018 -593€             

Debiteuren 31-8-18 Saldo 31-8-18 2.000€       1.807€           

Jeugdsportfonds 32€              

Sponsoring -€             Reservering vooruitontvangen

Contributie WM 300€            Subsidie B2T 338€          338€              

Contributie CP 250€            Contributie 200€          -€              

Saldo 31-8-18 582€            Rabo sponsoractie 150€          360€              

Saldo 31-8-18 688€          698€              

Toelichting balans 2017-2018 Toelichting balans 2017-2018
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ac tivite it da tum bedrag

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

aankoop tenues 1-12-2010 647,74€             

aankoop tenues 18-8-2012 325,00€             

aankoop tenues 6-11-2014 1.078,88€          

aankoop mini ba llen (35s t.) 18-10-2016 1.090,00€          363,33€       363,33€      -€             -€           -€           

aankoop dames  ba llen (25s t) 1-11-2016 1.300,00€          433,33€       433,33€      -€             -€           -€           

aankoop tenues  (108+4) 21-10-2016 5.533,20€          1.844,40€    1.844,40€   -€             -€           -€           

aankoop tenues  (25) 6-12-2017 1.449,43€          483,14€       483,14€      483,14€        -€           -€           

aankoop tenues  (1) 2-1-2018 25,00€               8,33€           8,33€          8,33€            -€           -€           

aankoop table ts  (2) 30-9-2017 317,00€             105,67€       105,67€      105,67€        -€           -€           

3.238,21      3.238,21     597,14          -             -             

op ba lans  11-12

op balans  12-13

op balans  13-14

op balans  14-15

op balans  15-16

op balans  16-17 6.967,90€    

op ba lans  17-18 3.835,35€   

op ba lans  18-19 597,14€        

op ba lans  17-20 -€           
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4 Verklaring kascommissie 
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5 Commissies  

5.1 Ledenadministratie 
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5.2 Verslag Technische Commissie 
Leden aantallen 
In het seizoen 2017-2018 is het ledenaantal ten opzichte van het jaar daarvoor nagenoeg gelijk 
gebleven met ongeveer 110 spelende leden. Deze zijn verdeeld over 11 teams. De teams waren dit 
seizoen goed gevuld met minimaal 8 spelers. Tevens hadden we dit seizoen maar liefst 2  recreanten 
(niet spelende leden), en een peanut team waarmee het totale ledenaantal rond de 140 spelers was. 
Hiermee is Exercitia nog steeds 1 van de grootste verenigingen van noord Nederland.  
 
Aandachtspunt blijft het werven van jonge leden. Dit is zeer belangrijk voor de continuïteit van de 
vereniging. Daarom proberen we zoveel mogelijk door het jaarlijks te organiseren 
scholenbasketbaltoernooi en mond op mond reclame jeugd enthousiast te maken voor het spelen 
van basketbal.  
De instroom loopt ieder seizoen goed vol, met als resultaat voor volgend seizoen 1 jongens team en 
een goed gevuld meisjes team!. 
 
Een ander groot aandachtspunt is echter het behouden van jeugdleden die naar andere verenigingen 
vertrekken. Indien dit naar betere verenigingen is, die hoger spelen dan Exercitia is dit alleen maar 
een compliment van onze opleiding. Aanvullend is het een uitdaging om een goed alternatief te 
worden voor uittredende basketballende studenten bij studentenverenigingen. Zodat basketballers 
(oud leden) na de studententijd bij de senioren van Exercitia gaan basketballen. 
Bovenstaande worden de uitdagingen voor het bestuur voor de komende jaren. Waarbij een goede 
opleiding, trainers/ coaches en faciliteiten zeer belangrijk zijn. 
 
Competitie 
De meeste teams hebben deze competitie naar eigen niveau gepresteerd met prima 
eindklasseringen. Dit seizoen hadden we maar 1 kampioen Het dames 1 team is kampioen geworden 
in hun klasse. Deze hebben dit uiteraard goed gevierd en zijn door de vereniging gehuldigd tijdens 
het lustrum.  
 
Opleiding trainers.  
De reeds door ons ingezette lijn voor wat betreft jeugdbeleid/ begeleiding binnen de vereniging 
wordt voortgezet. Wij als vereniging hebben als doel om het basketbal te verbeteren door zoveel 
mogelijk gekwalificeerde trainers in te zetten op de teams en deze ook op te leiden. Ons beleid is ook 
dat alle trainers van een licentie moet zijn voorzien, maar de prioriteit hierin ligt wel bij de 
jeugdteams.  
 
We proberen zoveel mogelijk onze trainers te begeleiden en is er vaak een trainersvergadering om 
zaken door te spreken. Zo organiseren we elk seizoen een sessie voor de  trainers om gezamenlijk 
met alle trainers te praten 'sparren' over basketbal. Dit is iets wat we komend seizoen gaan blijven 
doorzetten, met of zonder een gastspreker.  
Hiervoor hebben wij een concreet plan (playbook) om de  ontwikkeling van trainers/ coaches en van 
de spelers te optimaliseren binnen de vereniging. Zodat er met dezelfde visie en richtlijnen wordt 
getraind en wedstrijden wordt gespeeld, er beter wordt samengewerkt en de uiteindelijke 
doorstroom wordt verbeterd.  
Tevens zijn we er voor komend seizoen weer in geslaagd om bijna alle teams van minimaal 2 trainers 
te voorzien, zodat er maximale aandacht aan de spelers kan worden gegeven. Tevens voldoen we bij 
elk team aan de minimale licentie-eis. 
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Tot slot 
Al met al een geslaagd seizoen in sportief en organisatorisch opzicht! Ook wanneer we vooruit kijken 
naar komend seizoen waarin we weer in bijna alle leeftijdscategorieën een team hebben en waarbij 
bijna alle teams voorzien zijn van een trainer/ coach. We lijken ook weer iets te groeien met het 
aantal leden. De peanut groep zit nu al weer flink vol!  
Uitdagingen blijven het opleiden van al onze trainers, het werven van nieuwe jeugdleden en vooral 
ook het behouden van de ´studerende´ jeugdleden voor de doorstroom naar de seniorenteams en 
uiteraard het verbeteren van de basketbal kwaliteiten van onze leden. Ook de 3-3 competitie lijkt in 
opkomst en wordt ook door Exercitia aan bijdragen. 
Persoonlijk was afgelopen seizoen mijn laatste als voorzitter TC en kijk ik terug op een sportieve, 
succesvolle en mooie periode bij Exercitia. Erg blij ben ik dat we een goede opvolger hebben 
gevonden met veel ervaring in de basketbalwereld en een goede visie rondom het technisch beleid. 
Bij deze iedereen rondom de vereniging bedankt! En Ciska Buijze veel succes met het uitvoeren van 
de functie van voorzitter Technische Commissie bij deze mooie vereniging! 
 
 
Arjan Hilbrants 
 
Voorzitter Technische Commissie 
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5.3 Verslag Wedstrijdsecretaris  
Voor de zaalhuur was er in dit seizoen geen probleem. De samenwerking met Wojtek Biziuk van de 
gemeente en Ties Polling van de sporthal loopt inmiddels prima. We konden ook dit seizoen weer 
allemaal in de Marsch trainen. De zaalhuur voor de zaterdagen kon weer van 12 tot 19 uur worden 
ingehuurd omdat we met vier wedstrijden per competitiespeelronde prima uit de voeten kunnen.  
 
Binnen de vereniging verloopt de communicatie veel via e-mail. Een niet te onderschatten 
verlengstuk voor de wedstrijdsecretaris. Daarnaast wordt ook netjes op de website en ons eigen 
prikbord in de kantine aangegeven wanneer de wedstrijden zijn en wie de tafelaars en 
scheidsrechters zijn. Dit jaar was er wederom 0x een ´no-show´ op het gebied van tafelen of 
scheidsrechteren. Een goede zaak. Ik denk dat dit mede komt doordat wekelijks een mail wordt 
gestuurd op de woensdag naar iedereen die zaterdag een functie, naast het eigen spelen, heeft te 
vervullen in De Marsch.  
 
Tot 1 oktober is het laatste moment dat gratis zaalhuur terug gegeven kan worden aan de gemeente. 
Dat is vervelend aangezien het nu voorkomt dat ik niet alle ingehuurde tijd nodig heb. Dat kost ons 
dus geld. Maar daar valt bij de gemeente verder niet echt aan te tornen. De zaalhuur is wel weer 
gewoon met 5% omhoog gegaan en ons is al bericht in een meerjarenplan van de gemeente dat ook 
komend jaar de zaalhuur wederom met dat percentage gaat stijgen.  
 
Alle reden om scherp zaalhuur in te kopen en bijvoorbeeld goed te inventariseren wie wel en wie 
niet door traint tijdens basisschoolvakanties. Maar dat is dit jaar goed gelukt. Al met al een prima 
seizoen voor de wedstrijdsecretaris.  
 
Leo Kits  
Wedstrijdsecretaris BV Exercitia´73  Jaarverslag 2017 - 2018 
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5.4 Scheidsrechterscoördinator  
Ook dit jaar huurden we weer (externe) scheidsrechters in. We begonnen het jaar met 2 D-
scheidsrechters: Nico Bronsema en Gerard Krook. Ook Leo Kits is D-scheidsrechter, maar die wordt 
niet ingehuurd. Gerard kreeg betaald door heren 1 en Nico ‘kreeg’ zijn lidmaatschap van het 
trainingsteam op donderdag. Leo floot niet voor geld. Doordat we een overschot aan D-
scheidsrechters hadden, hoefden we geen E-scheidsrechters actief op te voeren. Dit jaar kon voor 
het eerst geen reservelijst worden opgevoerd, vorig jaar had ik daarop nog Gert Jan Swaving en  
Joram Wagtelenberg op staan. Nu moet iedere scheidsrechter met een Dof E-diploma (BS3/BS4) in 
het begin van het jaar in ieder geval een spelregeltest halen. Wordt die niet gehaald, dan wordt er 
geen licentie afgegeven. Gert Jan haalde die licentie wel, maar staat bij geen vereniging 
ingeschreven. Derhalve is hij toch in te zetten. Thuiswedstrijden kan sowieso wel, want een BS-2 
licentie blijf wel altijd geldig 
 
Dit jaar is er wederom niemand van onze vereniging op een E-cursus gestuurd. Mede doordat er 
vervelende eisen worden gesteld aan het volgen van een E-cursus. Zo moet de kandidaat in een jaar 
tijd sowieso 10 F-wedstrijden hebben gefloten. Dat halen onze scheidsrechters niet, doordat ik ze 
zoveel mogelijk wisselend aanschrijf. Halverwege het seizoen heb ik meer en meer dezelfde 
personen aangeschreven zodat ze het scheidsrechter-zijn beter onder de knie kregen en in de loop 
van tijd, wel gaan voldoen aan de eis van 10 F-wedstrijden hebben gefloten.  
 
Dis seizoen is er weer een F-cursus gegeven. Echter alleen 2 spelregelkennis door Bert Mulder. Leo 
Kits heeft 1x een praktijkles gegeven. Daarnaast moeten de kandidaten een spelregeltest doen en als 
ze die halen, mogen het BS2-traject volgen. Dat houdt in dat enkele opdrachten moeten worden 
gedaan Daarna moeten er wedstrijden worden gefloten waarbij er begeleiding is en uiteindelijk moet 
de begeleider dan de F-cursist (nu heet het BS-2) moet goedkeuren voor het BS-2 diploma. Niet 
iedereen die dat kon doen heeft de spelregeltest gehaald en ik had dit seizoen te weinig tijd om 
daadwerkelijk met de kandidaten te gaan fluiten. Er zijn dus geen nieuwe BS2 (F) scheidsrechters 
bijgekomen. Dat zal pas volgend seizoen. Zoals het nu lijkt zal er dan een groep van diegenen die wel 
de spelregeltest hebben gehaald elders spelen dan bij Exercitia. 
 
Bij de F-scheidsrechters zijn tijdens het seizoen nauwelijks problemen geweest. Het probleem dat er 
nog steeds is komt door de miniwedstrijden, waarvan er 2 gelijktijdig worden gehouden. Daarna is 
vaak een jeugdwedstrijd waar geen scheidsrechters uit te halen zijn. Dan moet ik leden opstellen die 
pas daarna moeten spelen, of fluit ik zelf maar. Dit jaar heb ik wel ouders achter de tafel gekregen, 
maar niet als scheidsrechter. 
  
De grote antipathie die mensen hebben tegen scheidsrechteren blijft een probleem. In mijn eentje 
mensen enthousiasmeren gaat lastig. Ik krijg dan ook niemand zo ver dat ze een stapje hoger willen 
fluiten. Dat baart wel zorgen want Nico, Gerard, Gert Jan en ikzelf worden er niet jonger op. Ik zal dit 
jaar wederom kijken of ik iemand op een BS3 (E) cursus kan krijgen. 
 
Leo Kits  
Scheidsrechtercoördinator BV Exercitia´73 Jaarverslag 2017 – 2018 
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5.5 Toernooicommissie 
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5.6 Sponsorcommissie: 
 
Afgelopen jaar hebben wij als sponsorcommissie het concept omtrent de club van 100 veranderd en 
aangepast. Het idee hierachter is dat het bord toegankelijker wordt voor iedereen die eraan mee wil 
doen. Omdat de kosten steeds hoger worden proberen wij op deze manier meer geld te generen. 
Daarnaast hebben we het afgelopen jaar erg druk gehad met het lustrum jaar waarbij we leuke 
contacten hebben opgedaan omtrent sponsering en hiermee willen we verder bouwen om zo het 
bord vol te krijgen. 
 

5.7 Materiaalcommissie: 
 
De materialen worden afgelopen seizoen allemaal gecontroleerd en bekeken door Niels Top en Olav 
Zwerver. Alle materialen zijn aan het eind van het seizoen gecontroleerd en alles wat ontbrak of 
kapot is, is aangeschaft en/of gerepareerd. Daarnaast proberen wij via de gemeente goede 
reparaties te regelen voor de baskets.  
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6 Notulen ALV 


