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Voorwoord van de voorzitter  
Mijn zesde en tevens laatste jaar als voorzitter van deze vereniging…. Ik zal deze verbondenheid 
missen, dat doe ik eigenlijk al. Ik ben afgelopen jaar verhuist waardoor ik helaas verder van de club 
ben gaan staan. Om deze reden zijn we op zoek gegaan naar een vervanger. Na enig onderhandelen 
zouden we graag Mark Sikkens (heren 1) komende ALV willen instaleren als nieuwe voorzitter van 
deze geweldige club.  
Ik hoop dat voor de meeste leden afgelopen jaar als een fijn jaar is geweest waarin gewoon lekker 
weer gebasketbald kon worden en zelfs hier en daar toernooien werden georganiseerd. Je proeft op 
deze dagen de verbondenheid op de club tussen jong en oud! Echt geweldig om te zien en te voelen. 
Zou fijn zijn als we gewoon weer op deze voet verder zouden kunnen!  
Door toch wat kleine onderbrekingen en bestuurlijke regelzaken heb ik als voorzitter niet alles 
kunnen afronden wat ik zou willen. Zo is het al lang lopende POD traject nog steeds niet echt van de 
grond gekomen. Ik hoop dat dit nieuw leven krijgt van onze nieuwe voorzitter. Komend jaar staat in 
het teken van ons Lustrum! Onze vereniging bestaat 50 jaar! We hebben al afgetrapt tijdens de corso 
wat een groot succes was. Er zullen in het komende jaar nog veel meer dingen worden georganiseerd 
met uiteindelijk een knalfeest op 10 juni in de sporthal! De lustrumcommissie is al volop aan de slag 
om dit te organiseren! Mochten er ideeën zijn breng deze in en ze gaan kijken wat ze er mee kunnen 
doen.  
Mijn enige moeite zal ik dit jaar afzwaaien. Ik ben 25 jaar lid geweest bij deze vereniging en heb met 
liefde al mijn taken vervult en gebasketbald. Voor mij is het nu tijd om het stokje over te dragen en ik 
ben bang dat ik niet heel veel meer in de sporthal te vinden zal zijn (voor Leo af en toe een 
wedstrijdje fluiten). Mijn troost is wel dat ik nooit mijn verbondenheid met deze vereniging en de 
mensen van deze vereniging zal kwijtraken.  
Dank voor deze prachtige tijd! Op naar de volgende 50 jaar BV Exercitia’73.  
 
Joram Wagtelenberg 
Voorzitter Exercitia ‘73 
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H1 Verslag Bestuur  

1.1 Verslag van de voorzitter  
Het was weer een bijzonder jaar. Gelukkig konden we afgelopen jaar weer meer basketballen. Nog 
niet alles hebben we kunnen spelen maar volgens mij zijn de competities en de teams wel aardig aan 
hun wedstrijden gekomen. Hopelijk zijn we er vanaf heden vanaf en kunnen we gewoon blijven 
sporten! Ziet de overheid ook hoe belangrijk sporten is voor de fysieke en mentale gezondheid is van 
de mens. Voor mij als voorzitter is het een lastig jaar geweest, ik ben verhuisd naar Zwolle wat voor 
de functie zou moeten kunnen, met het nieuwe vergaderen ook maar je verliest toch de korte lijntjes 
en de verbinding met de mensen van de club! Dit tot mijn grote spijt. Ik ben dan ook blij dat er voor 
volgend jaar een nieuwe voorzitter is opgestaan. We zullen het eerst samen oppakken en tijdens de 
ALV zal hij officieel worden geïnstalleerd. Ook dit jaar heb ik fijn samengewerkt binnen het bestuur 
met soms pittige vraagstukken en lastige casussen. Verder is het goed te zien dat de vereniging iets 
gezonder lijkt. Er zijn voldoende trainers en voldoende ondersteuning. Het neemt niet weg dat 
voldoende maar voldoende is en alles makkelijker zal gaan met meer ondersteuning ook al iets het 
maar voor iets kleins. Ik doe bij deze toch een oproep om je te melden als je ook maar iets voor de 
vereniging kan/wil doen. We kunnen samen kijken wat past en hoe we dit het beste kunnen 
vormgeven. 
 
Joram Wagtelenberg 
Voorzitter 
 

1.2 Verslag van de Vice-Voorzitter 
Afgelopen seizoen stond weer in het teken van de corona crisis, hierdoor hebben we minder kunnen 
trainen en wedstrijden kunnen spelen. Ook ben ik zelf bijna niet in de sporthal geweest en daardoor 
was het onmogelijk om intern de club te vertegenwoordigen. Ik kon niet even een trainer of een 
ouder aanspreken en ook andersom was dat niet mogelijk. Komend seizoen wil ik meer zichtbaar zijn 
in de sporthal. 
 
Thijs Westmaas 
Vice-voorzitter  
 

1.3 Verslag Secretariaat 
Afgelopen jaar is er geen Secretaris geweest. Dit is een groot gemist geweest. De voorzitter heeft 
deze taak erbij genomen maar dat is niet niks geweest voor de voorzitter die niet meer in de buurt 
woont. Excuus als hierdoor mails niet zo snel beantwoord zijn als jullie dat van ons gewenst zijn. 
Gelukkig heeft zich iemand van Dames 1 zich voorgesteld als nieuwe Secretaris en hopelijk mogen we 
Emma tijdens de ALV benoemen in haar functie. Hopelijk zal het de leden net zo goed bevallen als 
het bestuur.  
 
Joram Wagtelenberg 
Interim Secretaris 
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1.4 Verslag Penningmeester 
Soms wordt je penningmeester op precies het verkeerde moment. Seizoen 2021-2022 was namelijk 
mijn derde jaar als penningmeester en ook het derde seizoen dat we met Corona maatregelen te 
maken hebben gehad. 
 
Net als de vorige twee seizoenen hebben we geprobeerd om de contributie zo eerlijk mogelijk te 
houden. Dat betekend dus dat iedereen ongeveer 15% minder in rekening gebracht heeft gekregen 
dan we begroot hadden. Dit komt voornamelijk doordat we gelukkig ook gen zaalhuur hoeven te 
betalen tijdens de lockdown. 
 
Het resultaat over het seizoen is uitgekomen op € 838 positief. Het overschot is toegevoegd aan het 
eigen vermogen en dat bedraagt nu € 25.609. Tijdens het seizoen 2022-2023 ontstaat er hierdoor 
wat extra ruimte voor de lustrumcommissie. 
 
Door goed op de uitgaven te letten en met de verwachting dat ook dit jaar de grote clubactie weer 
een succes gaat worden is het ons gelukt om contributie gelijk te houden. 
 
Patrick Visser  
Penningmeester Exercitia’73 



1.4.1 Balans 2021-2022 
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1.4.2 Begroting 2022-2023 

1.4.3 Begroting 2021-2022 Contributie  



H2. Verslag Commissies 

2.1 Verslag ledenadministratie 
Mijn naam is David Vlietstra en ik heb ongeveer een jaar geleden de ledenadministratie 
overgenomen van Annemieke. Ik train zelf bij de recreanten op maandagavond en mijn zoon Manne 
speelt bij U18. Het leek me daarom leuk en nuttig om iets voor de vereniging te kunnen betekenen. 
Annemieke heeft aan het begin van het seizoen alle teams nog klaargezet in het systeem van de 
bond (Sportlink) en me daarna uitgelegd hoe ik mutaties kan verwerken. Gedurende het seizoen was 
het rustig, met hier en daar een paar aan- en afmeldingen. Vlak voor de deadline van 1 mei kreeg ik 
veel mailtjes met afmeldingen. Hoeveel het is in vergelijking met andere jaren, kan ik niet zeggen. 
Gelukkig zaten daar ook een heleboel 'twijfelaars' tussen, die zich voor 1 juli snel weer aanmeldden. 
Ook druppelen de nieuwe aanmeldingen alweer binnen. Met Ciska (teamindeling) en Patrick 
(penningmeester) heb ik regelmatig contact, dat is heel prettig. In de afgelopen weken heb ik de 
teams klaargezet in Sportlink voor een frisse start in een nieuw seizoen. 
 
David Vlietstra (bvexercitia73.leden@gmail.com) 
Ledenadministratie 

2.2 Verslag Technische Commissie Seizoen 2020-2021 
Het seizoen 2021-2022 startte op zich goed, omdat er getraind en gespeeld kon worden. Helaas had 
Corona ook dit jaar tot gevolg dat diverse leden en ouders van leden veel te laat afmeldden, met als 
gevolg dat vlak voor de start van de competitie zelfs een team teruggetrokken moest worden. Drie 
leden van dit team konden meedoen met een ouder team, 4 gingen meetrainen bij een andere club.  
Bij de jeugdleden startten we met veel peanuts, een meisjes u14-16 team en teams in alle 
leeftijdscategorieën bij de jongens. Bij de senioren startten we na jaren zonder met maar liefst twee 
damesteams. De twee herenteams en de trainingsploegen bleven ook in stand. Al met al een mooi 
aantal teams om mee te starten. Ook nu bleek bij de start van het seizoen 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. 
Ook dit seizoen bleek dat na enige tijd op weg Corona toch weer roet in het eten gooide. Eind 
december, vlak voor de kerstvakantie, werd er toch weer een harde lockdown afgekondigd. De 
senioren konden daarna in een verder dichte sporthal soms weer trainen, voor de jeugd duurde het 
iets langer. Toch werd in tegenstelling tot het jaar daarvoor de competitie gelukkig nog wel weer 
opgestart. Voor alle leden was dit ook hard nodig.  
Basketballen in Coronatijd betekent vooral aandacht vanuit het bestuur voor het kunnen door laten 
gaan van zaken. Het traject ‘positief trainen en coachen’ stond nog steeds in de wachtstand en werd 
ook dit seizoen niet vervolgd.  
Door een flinke inzet van de wedstrijd- en trainingsleiding kon langer doorgetraind worden. Dit 
maakte dat we ook beter zicht hadden op teamindelingen voor het komende seizoen. Mooi om te 
merken was dat we diverse enthousiaste nieuwe trainers aan ons konden binden en dat bijna alle 
trainers van dit seizoen ook het komende seizoen weer beschikbaar zijn. Diverse trainers volgen 
daarnaast opleidingen waardoor we het niveau van trainen verhogen. We starten met eenzelfde 
aantal teams als vorig jaar en bij de meisjes zelfs een extra team. Dat is een prima uitgangspunt. 
Daarnaast gaat dames 1 komend seizoen, als we 50 jaar bestaan, in de landelijke competitie spelen, 
een geweldige opsteker.  
De TC is goed ingericht met een lid voor de jeugdteams, een lid voor de seniorenteams en een 
voorzitter. Het basketballbeleidsboek staat klaar om een upgrade te krijgen maar biedt een mooie 
basis voor herijking van de trainings- en doorstroomlijnen. 
 

Ciska Buijze 
Voorzitter Technische Commissie 
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2.3 Wedstrijdsecretaris  
In dit seizoen hadden we dezelfde zaalhuur als het vorige. Dat betekent dat we noodgedwongen toch 
ook weer 2 teams in het Borchkwartier hadden trainen (heren recreanten 2 en M18, het V18 team 
zou ook moeten, maar dat werd net voor de start van het seizoen teruggetrokken). Deze zaal is verre 
van ideaal om (met volwassenen) in te trainen. Doordat we eigenlijk in Groote Veen te weinig 
zaalhuur hebben, werd besloten om dan de recreanten maar op een laat tijdstip (van 21.30 uur tot 
23.00 uur) te laten trainen. De opkomst van dit team werd hierdoor nog minder, waardoor 
uiteindelijk dit team is opgeheven en enkelen van deze groep mee gingen trainen met Heren 2.  

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 nog wel wat strubbelingen waren. Vooral het 
‘druppel’-systeem waarbij de lichten, maar ook de toegang tot de kleedkamers worden geregeld, 
leverde hoofdbrekens op. Dit jaar hebben alle trainers een eigen druppel gekregen, maar als die 
vergeten wordt, is nog vaak de hulp nodig van Ties. Daarnaast wordt de druppel van de club ook vaak 
vergeten bij het opruimen, wat weer problemen oplevert aan het beging van de volgende training. 

De zaalhuur voor de zaterdagen moest ik dit jaar zeer wisselvallig inhuren, normaliter kan ik toe met 
inhuur van 12 tot 19 uur. Nu waren er dagen bij dat ik van 10 uur ’s ochtends tot 21 uur ’s avonds in 
moest huren. Er moesten vanwege corona veel wedstrijden worden ingehaald en ik heb ook nog 
nooit zoveel wedstrijden moeten verzetten in een seizoen. Met pijn en moeite is het gelukt om alle 
wedstrijden tijdig gespeeld te krijgen. Er waren hiervoor wel zelfs nog 2 wedstrijden op een 
woensdag voor nodig. Zoals inmiddels gebruikelijk is tot 1 oktober het laatste moment dat zaalhuur 
kosteloos teruggegeven kan worden aan de gemeente. Nog steeds niet ideaal, maar met goed 
denkwerk lopen we weinig schade op aan te veel ingehuurde uren. Dit was veruit het moeizaamste 
seizoen voor de wedstrijdsecretaris.  

Leo Kits 
Wedstrijdsecretaris  
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2.4 Scheidsrechterscoördinator  
Ook dit jaar huurden we weer een scheidsrechters in. Te weten D-scheidsrechter Gerard Krook. Ook 
Leo Kits is D-scheidsrechter, maar die wordt niet ingehuurd. Gerard kreeg betaald door heren 1. Leo 
floot niet voor geld. Maar we hebben 3 fluiters op minimaal BS-3 niveau nodig. Dit kon gelukkig 
worden opgevangen door scheidsrechters op verenigingsnaam aan te schrijven. Dan kunnen 
scheidsrechters die ooit een BS-3 (dat is E-) diploma hebben gehaald, toch fluiten, zonder dat ze 
bijvoorbeeld een spelregeltest hebben gehaald. Dit seizoen waren Mathilde Wienk, Joram 
Wagtelenberg, Nico Bronsema en Koen Brinker bereid om gezamenlijk 11 wedstrijden te fluiten (2 
scheidsen van Exercitia). 
Een nieuwe BS-3 cursus werd gestart en Paul Koerts en Steven Kimkes van heren 2 hebben zich 
hiervoor opgegeven. Paul heeft de cursus (wederom) niet afgemaakt en Steven bleek al lang geleden 
eens een BS3-diploma te hebben gehaald en wilde ook wel meedraaien in het poultje om op 
verenigingsnaam te worden ingeschreven. 
Aan het einde van dit seizoen hebben enkele F-scheidsrechters voldoende begeleiding en 
beoordeling gehad en daadwerkelijk het BS2-diploma te behaald. Vervelende is dat het hier ook om 4 
jongens van M18 gaat (naast 2 dames 2), die zeer waarschijnlijk stoppen bij Exercitia. 1 
scheidsrechter, Jasper Koenes, wil wel blijven fluiten voor Exerctia ’73. 
Ook dit seizoen geen les in spelregelkennis gegeven vanwege dat alle informatie op de website van 
de NBB zeer duidelijk is.  Wel weer 2x een praktijklessen gegeven: 1x aan M18 en 1x aan Dames 1 en 
2 (als opfriscursus). 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. 
Bij de BS2-scheidsrechters zijn tijdens het seizoen nauwelijks problemen geweest. 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. 
De problemen die er al jaren zijn, blijven bestaan. Gerard en ikzelf worden er niet jonger op en 
zonder voldoende BS3-scheidsrechters kan niet worden uitgekomen in de Eerste Klasse of Tweede 
Divisie. 
 
Leo Kits  
Scheidsrechtercoördinator  
 

2.5 Verslag Jeugd en activiteiten coördinator / Toernooicommissie 
Het afgelopen jaar heeft de toernooicommissie, na een aantal corona jaren, weer activiteiten kunnen 
organiseren. Eind december hebben we traditie getrouw het jaar afgesloten met het oliebollen 
toernooi. En het seizoen is afgesloten tijdens het eindtoernooi. De opkomst was hoog en ook de 
borrel en pub-quiz na afloop werden goed bezocht.  
 
Om in de toekomst weer leuke activiteiten te organiseren voor de jeugd en andere leden zijn we 
opzoek naar enthousiaste mensen die het stokje over willen nemen. Ook zijn we nog opzoek naar 
een vaste groep vrijwilligers die tijdens activiteiten willen helpen, hierover meer in de toekomst.  
 
Komend jaar zal in het teken staan van het 50 jarig bestaan van de vereniging. De activiteiten zullen 
veelal door de lustrumcommissie georganiseerd worden. Vorige maand was hiervoor de aftrap 
tijdens het Corso Eelde. Samen gaan we er een mooi lustrum jaar van maken. 
 
Bij interesse, vragen of andere zaken kun je contact op nemen met Mark Sikkens. 
 
Mark Sikkens  
Coördinator Jeugd en Activiteiten/Toernooicommissie 
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2.6 Verslag activiteitencommissie 
Het afgelopen jaar heeft de toernooicommissie, na een aantal corona jaren, weer activiteiten kunnen 
organiseren. Eind december hebben we traditie getrouw het jaar afgesloten met het oliebollen 
toernooi. En het seizoen is afgesloten tijdens het eindtoernooi. De opkomst was hoog en ook de 
borrel en pub-quiz na afloop werden goed bezocht.  
Om in de toekomst weer leuke activiteiten te organiseren voor de jeugd en andere leden zijn we 
opzoek naar enthousiaste mensen die het stokje over willen nemen. Ook zijn we nog opzoek naar 
een vaste groep vrijwilligers die tijdens activiteiten willen helpen, hierover meer in de toekomst. 
Komend jaar zal in het teken staan van het 50 jarig bestaan van de vereniging. De activiteiten zullen 
veelal door de lustrumcommissie georganiseerd worden. Vorige maand was hiervoor de aftrap 
tijdens het Corso Eelde. Samen gaan we er een mooi lustrum jaar van maken. 
 
Bij interesse, vragen of andere zaken kun je contact op nemen met Mark Sikkens. 
 
Mark Sikkens  
Coördinator Jeugd en Activiteiten/Toernooicommissie 
 

2.7 Materiaalcommissie 
Afgelopen seizoen heb ik geprobeerd om deze commissie zo goed mogelijk in te vullen. Het afsluiten 
van de kasten en ballenkisten gebeurde niet altijd goed, hier zal komend seizoen weer aandacht aan 
geschonken moeten worden. Ook moet aan het begin van het seizoen nieuwe tenues aangeschaft 
worden en misschien nog andere materiaal. Voor komend seizoen hebben we Bas Jelsma en Claudia 
Wit bereidt gevonden om invulling te geven aan deze commissie. 
 
Thijs Westmaas 
 

2.8 PR-commissie 
Ondanks dat de PR-commissie vacant is en dus opzoek is naar nieuwe leden, heeft de vereniging 
sinds kort een eigen Instagram-pagina! Net zoals onze Facebook-pagina wordt deze gevuld met 
informatie en daarnaast wordt er elke week op de Instagram-pagina geplaatst welke wedstrijden dat 
weekend gespeeld zullen worden. De Facebook- en Instagram-pagina worden op dit moment 
beheerd door een bestuurslid. Er is nog veel te halen in de PR van BV Exercitia’73 en veel ruimte voor 
eigen inbreng en creativiteit.  

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. 

Emma de Jong 
Secretaris Exercitia ‘73 
 

2.9 Verslag sponsorcommissie 
De sponsorcommissie is vacant en in seizoen 2021/2022 niet ingevuld geweest. 
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Notulen ALV seizoen ‘21-‘22  
 

Plaats:    Eelde, Sporthal Groote Veen 
Datum:   31-10-2022 
Aanvang:   19:30 uur 
Aanwezig: Patrick Visser, Ciska Wit, Thijs Westmaas, Mark Sikkens, Bas Jelsma, Valérie 

Hartlief, Geert-Jan Hartlief, Emma de Jong 
 
1. Opening van de vergadering 
De ALV wordt geopend om 19.36 uur.  
 
2. Mededelingen 
Helaas heeft Joram Wagtelenberg corona, Ciska Wit zal in zijn plaats de vergadering voorzitten. Leo 
Kits heeft zich afgemeld.  
 
3. Notulen ALV en jaarverslag 2021  
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het vorige jaarverslag en de bijbehorende notulen van de vorige 
ALV.  
 
4. Verslagen bestuur en commissies 
De laatste jaren hebben in het teken gestaan van corona. Sommige langlopende projecten zijn 
daarom blijven liggen. Waaronder het POD traject, dit jaar zal dit opgepakt gaan worden.  
 
In de coronatijd heeft het bestuur gekozen om zelf alle kosten/zaalhuur op te vangen en korting op 
de contributie toe te passen om de leden tegemoet te komen.  
 
De ledenadministratie is overgenomen door David Vlietstra van Annemieke Scheij.  
 
Ook voor de technische commissie waren de coronajaren een grote uitdaging, dank aan Ciska Wit, 
Caspar Wit en Valérie Hartlief voor hun inspanningen. Ciska Wit treedt af als voorzitter van de 
technische commissie maar zal nog wel ondersteunend blijven bij de indeling van de teams aan het 
einde van dit jaar. Arjan Harms zal zich aan gaan sluiten bij de technische commissie. 
 
De scheidsrechters zijn op dit moment het grootste aandachtspunt, er is een tekort aan e-
scheidsrechters. Leo Kits heeft met veel tijd en moeite alles rond weten te krijgen de afgelopen jaren 
maar dit is geen houdbare situatie en meer scheidsrechters zijn hard nodig. 
 
De jeugd- en activiteitencommissie is vanaf heden vacant omdat Mark Sikkens deze rol vervulde 
alvorens voorzitter te worden.  
 
De lustrumcommissie is zich dol enthousiast aan het inspannen om een mooi lustrum te organiseren 
voor de club. De aftrap met de optocht met Corso was zeer geslaagd. 
Mark Sikkens: Na twee jaar minder activiteiten gehad te hebben kijken we er naar uit om dit jaar 
weer op te pakken. Zo zal op 23 december het oliebollentoernooi plaatsvinden en wordt er een 
jeugdkamp georganiseerd in mei.  
  
De materiaalcommissie is overgedragen aan Bas Jelsma en Claudia de Wit.  
 
De sponsorcommissie is nog vacant en het zou heel mooi zijn als we hier dit jaar invulling aan kunnen 
geven.  
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5. Balans 2021-2022 
Patrick Visser: We hebben het jaar positief afgesloten, 800 euro in de plus. Voornamelijk wegens een 
lagere uitkomst van de zaalhuur. Alle leden hebben 15% korting op de oorspronkelijke contributie 
gekregen.  
 
6. Plannen 2022-2023 
Mark Sikkens: Na de twee sombere corona jaren moeten de activiteiten binnen de club weer 
prioriteit krijgen. Hiervoor zijn we opzoek naar een nieuwe Activiteiten commissie. 
Dit jaar vieren we ons 50 jarig bestaan. Gebeurende het jaar zal de Lustrum commissie meerdere 
activiteiten organiseren. 
Ook moet er een duidelijk sponsorplan komen zodat we gericht sponsoren kunnen zoeken.  
Er moet iemand gevonden worden om de sponsorcommissie te leiden. Hoofdtaak voor komend 
seizoen zal zijn, het sponsorplan maken en sponsoren werven. De jaren daarop moet er iets 
verzonnen worden om de sponsoren te behouden en nieuwe sponsoren te werven. 
Ook willen we de communicatie op meerdere vlakken verbeteren. Zo zal de PR commissie weer 
invulling krijgen en willen we onderzoeken hoe de website ook voor mobiel gebruik toegankelijker 
wordt. 
Daarbij gaan we samen met de materiaal commissie een duidelijk plan m.b.t. tenues uitzetten voor 
2023/2024. 
Leo heeft af en toe de hulp van ouders nodig bij het tafelen, ouders moeten hierin beter voorgelicht 
worden. Voorstel om zelfs scheidsrechters op te leiden vanuit de ouders. 
Het moet duidelijk worden wat er van ouders verwacht wordt. Mogelijk moet dit tijdens het 
aanmelden of op een andere manier onder de aandacht worden gebracht. 
Ten slotte willen we de openstaande vacatures meer en gerichter onder de aandacht brengen bij 
ouders/leden. 
 
7. Begroting 2022-2023 
Patrick Visser: De contributie is hetzelfde gebleven ten opzichte van vorig jaar, met uitzondering van 
heren 2. Heren 2 betaalde namelijk evenveel contributie als heren 1 terwijl ze maar één keer per 
week trainen en heren 1 twee keer per week. De contributie van heren 2 is met 50 euro verlaagd. Er 
ligt voor komend jaar een begroting die ongeveer 190 euro in de min uitkomt.  
Valérie Hartlief: Voorstel om de aanmeldingen van de peanuts weer via het papieren 
aanmeldformulier te doen zodat er beter zicht komt op de aanmeldingen.  
Patrick Visser: We gaan over op papieren aanmeldformulieren. Daarbij moet er meer zicht komen op 
de trainingsleden.  
 
8. Benoemen/Aftreden bestuursleden 
Joram Wagtelenberg treedt af als voorzitter en secretaris. 
Mark Sikkens is benoemd als voorzitter en Emma de Jong als secretaris.  
 
9. Rondvraag 
Geert-Jan Hartlief: De lustrumcommissie gaat de exercitiaan opnieuw uitbrengen, het zal een gouden 
exemplaar worden, we willen deze graag vullen met verhalen en belevenissen van (oud-) 
exercitianen. Als mensen het leuk lijkt om hier een stukje voor te schrijven horen we het heel graag.  
 
10. Sluiting 
De ALV werd gesloten om 20.10 uur.  
 


