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Voorwoord van de voorzitter  
Het vierde jaar voor mij als voorzitter. Dit jaar begon als alle andere jaren, we hadden leuke dingen 
op de agenda staan waaronder jaarlijkse toernooien, maar ook het opnieuw organiseren van het JD-
kamp en de start van een eigen mini-kamp. Helaas heeft het halve jaar in het teken van Corona 
gestaan. Ik denk niet alleen voor het bestuur, maar ook voor alle sportende leden, ouders en familie. 
Ik wil bij deze iedereen hartelijk danken voor zijn eigen verantwoordelijkheid tijdens deze Corona 
tijd.  
Doordat er veel niet is doorgegaan in het afgelopen half jaar missen we een beetje het ‘wij-gevoel’. 
De laatste ontmoeting van de hele vereniging is al bijna een jaar geleden tijdens het 
oliebollentoernooi; wat altijd een gezellig samenkomen is onder het genot van een potje basketbal 
met jong en oud. Als de tijd daar is zullen we dan ook een toernooi organiseren om iedereen weer bij 
elkaar te brengen; jong, oud, vader, moeder, tante, opa, coach, scheidsrechter, tafelaar, bestuurslid 
en noem alles wat je kunt bedenken bij een vereniging maar op. Hopelijke mag en kan het allemaal 
snel weer maar voor nu wil ik al deze mensen bedanken voor hun inzet het hele jaar door. 
 
Joram Wagtelenberg 
Voorzitter Exercitia ‘73 
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H1 Verslag Bestuur  

1.1 Verslag van de voorzitter  
Afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Het jaar begon eigenlijk als alle andere jaren. Nog oud en 
vertrouwd in de sporthal de Marsch zonder gekkigheden. We vonden iemand die het leuk vond om 
de stukjes voor in de Dorpsklanken nieuw leven in te blazen, zodat iedereen kon lezen wat er dat 
weekend ervoor in de sporthal was gepresteerd op het gebied van basketbal. Daarna het afscheid 
van de Marsch en de overgang naar sporthal Groote Veen. Het is een hele nette, nieuwe sporthal 
waar nog een beetje leven in moet komen (hierover heeft nog een stukje gestaan in De Krant). 
Hopelijk kunnen we dat met elkaar doen. Het heeft voor het bestuur nogal wat inspanning gekost om 
de zaalhuur en de zaal zo te krijgen als dat het nu is. Uiteindelijk na meerdere gesprekken met de 
ambtenaar zijn we tot een passende oplossing gekomen en kan iedereen sporten. Het 
oliebollentoernooi was het laatste wat we nog deden in de Marsch. Kort daarna, nadat we net 
gewend waren aan de nieuwe sporthal, werd alles bruut onderbroken door het ontstaan van een 
pandemie met grote gevolgen voor alles en iedereen. Dit zorgde bij het bestuur ook voor een 
onorthodoxe werkwijze om alles en iedereen zo goed mogelijk te informeren en op de hoogte te 
houden van de besluiten die er werden genomen. Dit heeft de rest van het seizoen geduurd en we 
hopen dat iedereen begrip heeft, voor zoals we het hebben gedaan. We hopen dat alles snel weer 
terug is bij het oude en dat we alles wat nu nog in het vat zit er dan uit kunnen halen!  
 
Joram Wagtelenberg 
Voorzitter 
 

1.2 Verslag van de Vice-Voorzitter 
Deze functie van vice-voorzitter is om de voorzitter de ondersteunen en intern de club te 
vertegenwoordigen bij de verschillende commissies en andere partijen. Ook afgelopen seizoen heb ik 
meer tijd besteed aan werkzaamheden van de materiaalcommissie en minder aan het ondersteunen 
van de voorzitter. Deze zomer heb ik veel gedaan in de rol van de materiaalcommissie met 
voornamelijk de inname en uitreiking van de tenues. Ik zal een blijvende rol spelen in de 
materiaalcommissie. Er zal wel gezocht moeten worden na iemand die mij daarin kan ondersteunen.  
 
Thijs Westmaas 
Vice-voorzitter  
 

1.3 Verslag Secretariaat 
Naast de ledenadministratie ben ik sinds anderhalf jaar secretaris. Ik maak de agenda voor de 
bestuursvergadering en notuleer tijdens deze vergaderingen. Vragen die vooral via de mail 
binnenkomen probeer ik zo goed mogelijk te beantwoorden of anders door te sturen naar de juiste 
persoon. Regelmatig zijn deze mailtjes voor de ledenadministratie dus die kan ik doordat ik de 
functie van ledenadministratie ook bekleed, direct afhandelen.  
 
Annemieke Scheij-Duursma 
Secretaris 
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1.4 Verslag Penningmeester 
Ik denk wel dat we kunnen stellen dat seizoen 2019 – 2020 de boeken ingaat als één van de meest 
bijzondere. Het begon zo mooi met een verhuizing naar de nieuwe sporthal. Ondanks wat kleine 
opstart probleempjes voelde de teams zich hier al snel thuis. Maar toen kwam Corona en vanaf 16 
maart heeft de vereniging vrijwel geheel stilgelegen. Alleen met de jongste jeugd is er buiten nog 
verder getraind toen dat weer mocht. 
 
Dit alles heeft natuurlijk ook een enorme financiële impact op de vereniging. Gelukkig kwam al vrij 
snel het bericht van de gemeente en van de Trias dat we voor de periode vanaf 16 maart geen huur 
verschuldigd waren. Na wat rekenwerk heeft ons dit de mogelijkheid gegeven om de gehele 4e 
termijn van de ledenbijdrage te laten vervallen zonder dat dit tot een negatief resultaat heeft geleid. 
 
Het geheel laten vervallen van de 4e termijn is niet ten koste gegaan van de trainersvergoeding van 
onze vrijwilligers. Zij hebben ook na 16 maar d.m.v. allerlei filmpjes en opdrachten het contact met 
de teams onderhouden en hebben daar waar mogelijk buiten trainingen opgestart. 
 
Het resultaat over het seizoen is uitgekomen op € 662 positief en dat is zelf nog iets meer dan de € 
286 die was begroot. Het overschot is toegevoegd aan het eigen vermogen en dat bedraagt nu  
€ 25.613. 
 
Het resultaat over 2018-2019 is hoger dan begroot. We hadden een begroot tekort voor seizoen 
2018-2019 van circa € 3.600. Het uiteindelijke resultaat over 2018-2019 is ruim € 3.100. Het eigen 
vermogen is als gevolg van dit resultaat toegenomen naar € 24.839.  
 
De gezonde financiële situatie van de vereniging geeft ons de mogelijkheid om de ledenbijdrage voor 
het seizoen 2020 – 2021 met 5% te verlagen. Omdat de situatie omtrent Corona nog altijd van 
invloed is op de uitoefening van onze sport is de korting in eerste instantie éénmalig. Wij streven er 
natuurlijk wel naar om ook voor de seizoenen die gaan komen basketbal betaalbaar te houden voor 
onze leden. 
 
Patrick Visser 
Penningmeester 



1.4.1 Balans 2019-2020 

 

Nu 31-08-2019 Nu 31-08-2019

0230 - Voorraad tenues -                          491,58                    2010 - Begin boekjaar 24.951,03              21.682,80              
0240 - Tablets 332,00                    105,66                    2020 - Resultaat 661,58                    3.268,23                
0290 - Voorraad ballen 479,67                    -                          

2210 - Reservering clubblad/site 610,00                    610,00                    
0510 - Debiteuren contributie 583,48                    748,00                    2220 - Reservering lustrum 2.606,51                2.206,51                
0590 - Overige vorderingen korte termijn 1.360,00                968,00                    2230 - Reservering B2T 338,00                    338,00                    

2240 - Reservering materiaal 2.000,00                2.000,00                
1020 - Bank - RABO lopend 3.977,45                18.510,50              
1050 - Spaarrekening ASN 25.034,09              25.034,09              3560 - Vooruitontvangen Sponsorgeld -                          360,04                    

3590 - Overige nog te betalen bedragen 599,57                    15.392,25              

Totaal Debet 31.766,69              45.857,83              Totaal Credit 31.766,69              45.857,83              

Opbrengsten Werkelijk 19-20 Begroting 19-20 Kosten Werkelijk 19-20 Begroting 19-20

8010 - Contributie - Sportlink 35.139,14              41.252,50              4000 - Zaalhuur 19.071,61              26.280,18              
8210 - Grote Clubactie 801,20                    1.100,00                4100 - Trainerskosten 4.900,00                5.200,00                
8400 - Huur tenues -                          2.120,00                4210 - Contributie NBB 9.398,18                8.905,77                
8500 - Sponsorbijdragen 257,61                    500,00                    4400 - Verenigingskosten 704,42                    1.125,00                
8510 - Club van 50 -                          4401 - Kosten bank 174,86                    200,00                    
8930 - Overige opbrengsten 1.006,29                625,00                    4420 - Declaraties bestuur 33,00                      200,00                    
8911 - Interest -                          4430 - Bedankjes 25,00                      150,00                    

4460 - Trainersavonden -                          150,00                    
Totaal Opbrengsten 37.204,24              45.597,50              4471 - Boetes NBB 30,00                      

4480 - Kampioenskosten -                          100,00                    
4490 - Overige verenigingskosten 292,28                    580,00                    

Resultaat 2019 - 2020 661,58                    286,07                    4500 - Oliebollen toernooi -                          350,00                    
4510 - Peanut toernooi -                          
4800 - Dotatie/ontrekking reservering lustrum 400,00                    400,00                    
4900 - Overige kosten 510,24                    579,00                    
5100 - Afschrijving tenues 491,58                    1.091,48                
5110 - Afschrijving ballen 239,83                    
5120 - Afschrijving tablets 271,66                    

Totaal kosten 36.542,66              45.311,43              

Balans BV Exercitia'73
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1.4.2 Begroting 2020-2021 

 

1.4.3 Begroting 2020-2021 Contributie 

Opbrengsten Begroting 20-21 Werkelijk 19-20 Begroting 19-20 Kosten Begroting 20-21 Werkelijk 19-20 Begroting 19-20

8010 - Contributie - Sportlink 43.485                 35.139                 41.253                 4000 - Zaalhuur 26.474                 19.072                 26.280                 
8210 - Grote Clubactie 800                     801                     1.100                  4100 - Trainerskosten 5.200                  4.900                  5.200                  
8400 - Huur tenues -                      2.120                  4210 - Contributie NBB 8.470                  9.398                  8.906                  
8500 - Sponsorbijdragen 250                     258                     500                     4400 - Verenigingskosten 1.000                  704                     1.125                  
8510 - Club van 50 -                      4401 - Kosten bank 200                     175                     200                     
8930 - Overige opbrengsten 1.006                  625                     4420 - Declaraties bestuur 200                     33                       200                     
8911 - Interest -                      4430 - Bedankjes 150                     25                       150                     

4460 - Trainersavonden 150                     -                      150                     
Totaal Opbrengsten 44.535                  37.204                  45.598                  4471 - Boetes NBB 30                       

4480 - Kampioenskosten -                      100                     
4490 - Overige verenigingskosten 500                     292                     580                     

Resultaat 323                        662                        286                        4500 - Oliebollen toernooi 350                     -                      350                     
4510 - Peanut toernooi -                      
4800 - Dotatie/ontrekking reservering lustrum 400                     400                     400                     
4900 - Overige kosten 500                     510                     579                     
5100 - Afschrijving tenues 492                     1.091                  
5110 - Afschrijving ballen 240                     240                     
5120 - Afschrijving tablets en scoreborden 378                     272                     

Totaal kosten 44.212                 36.543                 45.311                 

 Bijdrage 2019-
2020  Bondsbijdrage  Verenigingsdeel  Huur tenue  GCA 

 Voorstel seizoen 
2020 - 2021 

Heren 1 427,00                 150,00                 224,00                 20,00                   12,00                   406,00                 
Heren 2 417,00                 100,00                 264,00                 20,00                   12,00                   396,00                 
M18 377,00                 80,00                   246,00                 20,00                   12,00                   358,00                 
M16 1 337,00                 80,00                   208,00                 20,00                   12,00                   320,00                 
M16 2 337,00                 80,00                   208,00                 20,00                   12,00                   320,00                 
M14 295,00                 80,00                   180,00                 20,00                   280,00                 
M12 265,00                 60,00                   172,00                 20,00                   252,00                 
Dames 1 417,00                 150,00                 214,00                 20,00                   12,00                   396,00                 
V18 377,00                 80,00                   246,00                 20,00                   12,00                   358,00                 
V12 265,00                 60,00                   172,00                 20,00                   252,00                 
Peanuts 1 170,00                 161,00                 161,00                 
Peanuts 2 170,00                 161,00                 161,00                 
Hpret 245,00                 233,00                 233,00                 
M Training 240,00                 228,00                 228,00                 
M Training TB 230,00                 218,00                 218,00                 
M Training 50% 120,00                 114,00                 114,00                 

Contributie



H2. Verslag Commissies 

2.1 Verslag ledenadministratie 
Al enkele jaren verzorg ik de ledenadministratie voor Exercitia. Ik verwerk alle nieuwe aanmeldingen, 
opzeggingen en overige wijzigingen. Ik zorg ervoor dat alle teamgegevens juist in het systeem komen 
te staan zodat zonder problemen het wedstrijdformulier gebruikt kan worden. Daarnaast worden 
vanuit sportlink alle nieuwsbrieven verzonden. Zeker in deze corona-tijd gebeurt dit steeds vaker. 
Een juist emailadres is dus belangrijk. De laatste jaren zijn er geen grote verschillen qua 
aanmeldingen en afmeldingen. Aan het einde van het jaar heb je standaard een aantal afmeldingen 
maar gelukkig komen er aan het begin van het nieuwe jaar ook weer aanmeldingen bij. Vooral bij de 
peanuts is het aantal aanmeldingen groot.  
 
Annemieke Scheij-Duursma 
Ledenadministratie 
 

2.2 Verslag Technische Commissie Seizoen 2019-2020 
Vooraf wisten we niet dat het seizoen 2019-2020 een hectisch seizoen zou worden. We waren erg op 
tijd met de teamindelingen, we hadden voldoende trainers en het trainingsrooster zat goed in elkaar. 
Op de eerste trainersvergadering werd er dan ook vooruit gekeken naar een goed seizoen. Er was 
ook wat meer structuur in overzichten, trainersapps, groepsmails en andere vormen van 
communicatie. Bij de start van het seizoen bleek dat het naast elkaar plannen van jeugdteams leidde 
tot goede uitwisselingen van informatie bij trainers, en zo konden spelers makkelijk een keertje bij 
een ander team meetrainen. 
Eind november bleek dat het overgaan naar een nieuwe sporthal halverwege het seizoen nog de 
nodige voeten in de aarde had. Er waren problemen met de hal, met de velden en met de baskets. 
Dit heeft erg veel tijd en inspanning gekost en veel overleg met gemeente en trainers. Uiteindelijk 
zijn we, op wat kinderziektes na, goed overgekomen. 
In februari zijn we vroegtijdig gestart met de indelingen voor het nieuwe seizoen. Gelukkig maar, 
want half maart stopte alles in verband met de Coronapandemie. Het bleek dat het indelen van 
teams een stuk lastiger is als je elkaar niet face to face ziet en er geen trainingen meer zijn. Je vaart 
dan op informatie van halverwege het seizoen. Ook het seizoenseinde konden we niet vieren zoals 
gepland. 
Ook alle Coronamaatregelen en communicatie kostten veel tijd. Desondanks is het wel gelukt om een 
nieuwe trainershandleiding te maken. Ook zijn we de voorbereidingen gestart voor het POD traject 
dat gaat over positief coachen en positief gedrag langs de lijn. Ook de teamindelingen, het 
trainingsrooster en de coaching was op een haar na voor de zomer rond en gedeeld. Dubbele 
licenties en dispensaties zijn geregeld en er is overleg met andere verenigingen over overgang van 
spelers etc. 
Voor het nieuwe seizoen staan implementatie van de POD acties op de agenda, net als het 
formuleren van centrale waarden en een algemeen basketbal-verenigingsbeleid. Trainers krijgen 
opnieuw de mogelijkheid om opleidingen te volgen en er is afstemming tussen verenigingen in het 
Noorden over het spelen op dubbele licenties, het verzorgen van extra trainingen en wedstrijden etc. 
 
Ciska Buijze 
Voorzitter Technische Commissie 
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2.3 Wedstrijdsecretaris  
Het beloofde in het seizoen 2019-2020 een ander jaar dan anders te worden voor de zaalhuur. Dit 
omdat we per december, januari, februari?? De Marsch zouden gaan verlaten voor sporthal Groote 
Veen. Ik heb dan ook gewoon voor het gehele seizoen ingehuurd in De Marsch, en de 
gemeentemedewerker Wojtek Biziuk, zou er dan voor zorgen dat ik ook in Groote Veen voldoende 
zaalhuur zou krijgen. 
 
Gelukkig liep de samenwerking met Wojtek Biziuk van de gemeente en Ties Polling van de sporthal 
wederom prima. Maar dit nam niet weg dat er in aanloop naar januari (de datum dat we echt 
overgingen naar sporthal Groote Veen) flink onderhandeld moest worden. 
 
Uiteindelijk kregen we minder zaalhuur dan in De Marsch, omdat Wojtek dacht dat wij ook wel met 3 
teams naast elkaar konden trainen. Dat was ook wel de opzet, maar bij oplevering was er geen derde 
veld getekend en de baskets waar dan op gespeeld moest worden zijn zeer matig en staan met de 
voeten in het veld. Alleen geschikt dus voor de jeugd tot en met 14 jaar. Ons is toegezegd dat wij in 
seizoen 2020-2021 meer zaalhuur krijgen en dat er een derde veld getekend wordt in Hal A, onze 
thuishal. 
 
Ook dit seizoen konden we helaas niet allemaal in de Marsch trainen. M18, V18 en het tweede 
trainingsteam hebben dit seizoen getraind in het Borchkwartier. Spijtig, want de zaal is daar kleiner 
dan in De Marsch en de vloer is altijd glad. Ook na januari bood Groote Veen geen ruimte om daar te 
gaan 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. Aan het einde van het seizoen 
bleek dat ik wel nog extra zaalhuur moest inhuren omdat er uiteindelijk toch nog veel 
jeugdwedstrijden thuis gespeeld moesten worden. 
 
Vanwege corona kon er vanaf 17 maart niet meer worden getraind en gespeeld. De gemeente heeft 
gelukkig besloten dat de zaalhuur die wij hiervoor al wel hadden geboekt, niet hoefden te betalen. 
 
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. Helaas mogen we in Groote Veen geen prikbord ophangen en zijn we nu 
afhankelijk van de website en de e-mails. Dit jaar was er 1x een ´no-show´ op het gebied van tafelen 
of scheidsrechteren. Het ging om een scheidsrechter die zich had verslapen. Ik heb die wedstrijd 
overgenomen.  
 
Tot 1 oktober is het laatste moment dat gratis zaalhuur teruggegeven 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. Volgens het meerjarenplan 
van de gemeente zal komende jaren de zaalhuur wederom gaan stijgen. De zaalhuur is na de 
verhuizing naar de nieuwe sporthal gelukkig niet extra gestegen. 
 
Al met al wederom een prima seizoen voor de wedstrijdsecretaris.  
 
Leo Kits  
Wedstrijdsecretaris  
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2.4 Scheidsrechterscoördinator  
Het begin is hetzelfde als vorig seizoen: 
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.  
 
Gert Jan Swaving is een externe scheidsrechter die gelukkig nog is in te zetten voor thuiswedstrijden 
en die af en toe kan invallen voor Nico, Gerard of Leo omdat hij wel zijn spelregeltest elk jaar doet en 
haalt en dus zijn D-licentie behoudt. Daarnaast heb ik ook gebruik kunnen maken van David Brandt, 
oud-trainer/coach van Exercitia en ooit in het bezit van een D-diploma. Nu nog altijd licentiehouder 
van BS2-scheidsrechter, want gek genoeg verloopt die niet. 
 
Vanaf hier wordt het anders: 
Dit jaar is er maar 1 iemand onze vereniging die een BS3-cursus (E-cursus) wilde volgen. Dat was Paul  
Koerts van heren 2. Een gemiste kans aangezien onze scheidsrechters (zie hierboven) allemaal wat 
ouder worden en het nog maar de vraag is hoe lang ze door zullen gaan. Helaas heeft Nico Bronsema 
aangegeven aan het einde van dit seizoen om in 2020-2021 niet meer beschikbaar te zijn als fulltime 
scheidsrechter. Wel kan ik hem benaderen voor wedstrijdjes in Groote Veen indien nodig.  
 
Ook dit seizoen geen les in spelregelkennis gegeven vanwege de website 
https://www.basketballmasterz.nl/.  
 
Ik heb wel weer 2x een praktijkles gegeven: 1x aan M16 en 1x aan V16. De kandidaten moeten eerst 
een spelregeltest doen en als ze die halen, mogen ze 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) goedkeuren voor 
het BS-2 diploma.  
 
Helaas gooide corona roet in het eten. Ik heb van geen van de cursisten een Proeve van 
Bekwaamheid ingestuurd naar de bond. Die PvB is nodig om uiteindelijk ook daadwerkelijk de 
fluitlicentie te verkrijgen. Dus is er ook niemand daadwerkelijk BS2-scheidsrechter geworden. In het 
volgende seizoen is dit eenvoudig te regelen voor de 6 personen die ik fanatiek heb begeleid (3x V16 
en 3x M16). Voor volgend seizoen kunnen zij dan helpen de rest van hun teams aan een BS2-diploma 
te krijgen. 
 
Bij de BS2-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 (buiten Paul Koerts, die 
uiteindelijk toch afhaakte) dat ze een stapje hoger willen fluiten. Dat baart wel zorgen want Nico, 
Gerard, Gert Jan en ikzelf worden er niet jonger op.  
 
Leo Kits  
Scheidsrechtercoördinator  
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2.5 Verslag Jeugd en activiteiten coördinator / Toernooicommissie 
Voor de activiteiten en toernooien is het een minder jaar geweest, dit alles komt door de regelgeving 
vanwege het coronavirus. Eind 2019 is het jaarlijkse oliebollen toernooi gehouden. Normaal als 
gebruikelijke afsluiter van het jaar maar ditmaal ook als afsluiter van de toernooien en het 
basketballen in Sporthal de Marsch. Er waren over de gehele dag ongeveer 60 á 70 mensen 
aanwezig. De dag werd begeleid door vrijwilliger vanuit de vereniging, hiervoor grote dank! 
 
Voor het jaar 2020 stonden een aantal activiteiten op het programma waaronder het minikamp, het 
einde seizoensfeest in de nieuwe sporthal en ook een pubquiz/borrel avond voor vrijwilligers. Al deze 
activiteiten hebben geen doorgang kunnen vinden in verband met de regels voor bijeenkomsten en 
activiteiten, dit is erg jammer maar zeer begrijpelijk gezien de huidige situatie.  
Voor het seizoen 2020/2021 is de hoop dat er in de loop van het seizoen mogelijkheden zullen 
komen om bepaalde activiteiten te organiseren. Het minikamp en de pubquiz/borrel voor vrijwilligers 
hebben hierin de hoogste prioriteit. Verder zal er constant gekeken worden wat er mogelijk is 
rondom de vaste jaarlijkse toernooien, het oliebollentoernooi en einde seizoensfeest. 
 
Voor het uitvoeren van de activiteiten en toernooien zijn wij erg afhankelijk van vrijwilligers vanuit de 
vereniging, zoals spelende leden, ouders of oud leden. Mochten er mensen zijn die het op voorhand 
leuk lijkt om af en toe te begeleiden bij activiteiten en/of toernooien dan kunnen zij dit laten weten 
aan de coördinator of aan de trainers. Op deze manier kunnen we de toernooien en activiteiten 
draaiende houden en blijven organiseren. 
 
Mark Sikkens  
Coördinator Jeugd en Activiteiten/Toernooicommissie 
 

2.6 Verslag activiteitencommissie 
BV Exercitia’73 streeft er naar om minimaal tweemaal per seizoen een activiteit te organiseren voor 
de hele vereniging. De verhuizing naar de nieuwe sporthal Groote Veen en de Corona pandemie 
gooiden dit jaar helaas roet in het eten. Zo stonden het Oliebollentoernooi en een 
eindejaarstoernooi (in het teken van vrijwilligers) met pubquiz op het programma. Deze hebben 
helaas niet kunnen plaatsvinden. Wanneer het weer mogelijk is, worden alsnog activiteiten 
georganiseerd. 
 
Harald Hilbrants 
 

2.7 Materiaalcommissie seizoen 2018/2019  
Wij zijn nog steeds op zoek naar iemand die het materiaal wil gaan bijhouden. Deze commissie wordt 
tijdelijk door de vice-voorzitter waargenomen. Afgelopen seizoen zijn we verhuisd van De Marsch 
naar het Groote Veen en in deze sporthal hebben we veel nieuw materiaal tot onze beschikking. 
Nieuwe baskets, nieuw scorebord en twee kleine borden voor de u12 wedstrijden en ook een nieuwe 
tafel en stoelen. Dit zal dus nog lang moeten meegaan. 
Het vorige seizoen is door de Corona voortijdig beëindigd, hierdoor was er geen volledig en goed 
overzicht van de tenues, ballen en ander materiaal. Aan het begin van dit seizoen heb ik gezorgd dat 
alle teams tenues hebben gekregen en gekeken naar de hoeveelheid ballen. Er zal nog een serie 
mannen ballen besteld worden, maar voor de rest is er nu niks nodig. Doordat we vorig seizoen in 
een nieuwe sporthal heel veel nieuw materiaal tot onze beschikking hebben gekregen, zullen we 
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weinig investeringen hoeven doen. Ook dit seizoen merk ik dat de sleutel en druppel vaak kwijtraken 
en ook dat de zaal niet goed wordt opgeruimd. Hier moet wat mee gebeuren. Verder wil ik 
benadrukken dat alle zaken bij schade van het materiaal zo spoedig mogelijk gemeld moeten worden 
bij mij. Dit kan met een mailtje, een belletje of whatsappbericht. Voor de rest staat deze vacature 
nog steeds open. 
 
Thijs Westmaas 
 

2.8 PR-commissie 
De PR-commissie is al jaren niet heel actief. De Facebook-pagina wordt zo nu en dan nog gevuld met 
informatie en wordt beheerd door een oud-bestuurslid. Er valt veel winst te behalen in de PR van BV 
Exercitia’73. Bij deze doen we hierom een oproep naar nieuwe leden voor de PR-commissie. In de 
PR-commissie wordt verwacht dat je de social media onderhoudt en dat je wedstrijdverslagen 
coördineert voor in de krant, website en social media. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan kan je 
contact opnemen met één van de bestuursleden. 
 

2.9 Verslag sponsorcommissie:  
De sponsorcommissie is vacant en in seizoen 2019/2020 niet ingevuld geweest. 
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Notulen ALV Exercitia’73  3 november 2020 
Plaats: Digitaal  
Aanvang zaal: 19:30 uur 
Aanwezig : Joram Wagtelenberg, Patrick Visser, Thijs Westmaas, Ciska de Wit, Annemieke Scheij-
Duursma, Sylvia Sanders (buiten bestuur geen leden aanwezig) 

1. Opening van de vergadering 

ALV wordt om 19:30 uur geopend in Zoom. 
 

2. Vaststelling agenda 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

N.v.t. 
 

4. Notulen ALV van oktober 2019 

Terugkoppeling op vragen vorige ALV 
• vraag 1: Gaan de (oudere) peanuts ook meer toernooitjes spelen?  

Door Corona kunnen we dit momenteel niet oppakken.  
• vraag 2: Veel gaat via Facebook, zijn er ook andere manieren om de informatie te 

krijgen/delen? 
Alle informatie die op Facebook staat is ook in de nieuwsbrief en op de site te vinden. 
Frequentie nieuwsbrief is verhoogd ten gevolge van steeds wijzigende coronamaatregelen. 

• Vraag 3: Ik mis op de site de wedstrijdverslagen, komt dit nog? 

Ten tijde van de wedstrijden werden met regelmaat wedstrijdverslagen gepubliceerd op de 
website en gedeeld met Dorpsklanken. Doordat wedstrijden momenteel stilliggen, zijn er 
uiteraard ook geen verslagen.   

• Vraag: Hoe is het met de nieuwe sporthal 
Daar maken we inmiddels gebruik van.  
 

5. Terugblik 2019/2020 

Bewogen jaar: nieuwe sporthal en Corona; wezenlijk anders dan gepland was, veel geleefd door 
de waan van de dag. Ondanks dat heel veel niet kon doorgaan, is er wel (ook door het bestuur) 
ontzettend veel werk verricht.  
 

6. Verslagen bestuur en commissies  

We missen het verslag van de kascommissie. Er zijn twee leden, maar de boekencontrole heeft 
nog niet plaatsgevonden. Actie Patrick: afspraak inplannen met kascommissie voor 
boekencontrole + input voor jaarverslag (wordt later toegevoegd) + vragen of er een opvolger is.  
Wel decharge verleend aan bestuur, nog niet voor de kascommissie. 
 

7. Financieel jaarverslag 2019 

Ondanks Corona een goed resultaat behaald.  
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8. Plannen 2020 
Voorstel contributie met 5% te verlagen voor komend seizoen. Voorstel is aangenomen.  
Actie Sylvia: communiceren in nieuwsbrief 
 

9. Begroting 2020 
Voorstel begroting is aangenomen 
 

10. Benoemen nieuwe bestuursleden  
Annemieke Scheij-Duursma treedt af als bestuurslid, Sylvia Sanders is benoemd tot nieuwe 
secretaris. Annemieke bedankt! 
 

11. Rondvraag  

Geen opmerkingen 
 

12. Sluiting 

20.00 uur wordt de ALV gesloten. 
 

 


