
Verslag ALV Basketball Vereniging Amsterdam 
seizoen2019-2020 

5 september 2020 
Locatie:  Van Hogendorphal, Amsterdam 

Aanwezig: 14 leden 

 
 

1. Opening 
Opening vergadering door voorzitter 

 
2. Verslag ALV 2019 

Het verslag van de ALV 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Bestuursverslag afgelopen seizoen (inclusief TC) 
 

a. Algemeen: 
Een kleine afname leden aantal, onder meer door 1 team minder in 
competitie (dames). 
Opstellen van een g-team is helaas niet geluk: het lukte onvoldoende 
om kinderen met ouders naar onze hal te krijgen.  
Basketbals’Cool: daar willen wij graag betrokken bij blijven. De 
gemeente neemt financieel meer afstand (vergoedt gaandeweg 
minder). Moeten kijken hoe we dit financieel in stand blijven houden. Er 
zijn in elk geval veel aanmeldingen van kinderen bij BBs’cool, we 
konden dit seizoen zo weer starten met 40 kinderen.  
Tijdens Corona periode mogen er geen ouders blijven kijken maar dat 
is nu bijna niet te handhaven. Alternatieven vinden hoe verder tijdens 
corona.  

b. Accommodaties: 
We speelden in 4 accommodaties, daar zijn we doorgaans tevreden 
over. Door onderhoud hebben we bij aanvang van het seizoen 5 weken 
de VHH moeten missen. Slechte communicatie vanuit de gemeenten 
maakte dat het voor ons onverwacht kwam. Fijn dat de leden begrip 
tonen en genoeg flexibel zijn om naar een andere locatie te gaan. 
Probleem parkeergeld: verhoogd. Vorig jaar ook besproken, helaas 
geen oplossing gevonden. Andere oplossingen zijn welkom.  
VHH werd vanaf april tot 1 augustus gebruikt als behuizing voor 
daklozen, voor ons was t moeilijk de hal in te komen. 
BVA heeft buiten basketbal voor jeugd georganiseerd vanaf midden 
april. Veel leden en ouders waren positief. Voor senioren niks 
georganiseerd vanwege veel maatregelen voor >18. Deze leden 
hadden uiteraard de vrijheid dit zelf te organiseren. Dit is ook regelmatig 
door groepen of teams gedaan.  

c. Sportief: 
Voor de lock down gingen een paar teams heel goed. Helaas is het 
seizoen niet afgemaakt. 
4 Meisjes u18 konden gecombineerd spelen met Tripple Threat. onder 
naam Tripple Threat. Was een leuke samenwerking. Wordt volgend 



seizoen niet vervolgd: er is nu niet zo’n cluster van kinderen uit 2 clubs 
die deze samenwerking nuttig maakt.  
Dames gaan goed, met nieuwe leden en selectie trainingen. 
Er komt een nieuw heren team bij (vanuit Schrobbelaar). 

d. Scheidsrechters: 
Lastig door bond regels:  
Vooral door de plicht praktijk toetsen op het veld te organiseren. 
Het 1e deel van diploma (online spelregelbewijs) lukt nu langzamerhand 
goed met begeleiding. Voor niet Nederlands sprekenden organiseren 
we lessen in het Engels met examens aansluitend (komt over een met 
de oude werkwijze bij F-scheidstechter). 
BS2 er’s: 16 nieuwe geslaagden,  
Aantal refs in opleiding BS2: 8. 
Aantal refs in opleiding BS3: 8 
30 leden die spelregelbewijs gehaald hebben (basketball masters). 
Nieuwe leden moeten deze maken, vanaf 14jaar.  

e. Bestuur: 
Lena en Linda hebben penningmeesterschap op zich genomen dit 
seizoen. Daar is het bestuur erg blij mee. 
Chun en Rick zijn halverwege het seizoen gestopt. Mara is vanaf 
aankomend seizoen gestopt. 
We zijn opzoek naar nieuwe bestuursleden. 

f. Overig: 
Roti toernooi ging helaas niet door (Corona). 
Het Oliebollentoernooi nog net wel en was weer erg gezellig. 
Vertrouwens persoon (VP): Esmee Jansen was dit seizoen vertrouwens 
persoon. Zij heeft geen klachten gehad. Het bestuur wil goed 
bereikbaar zijn voor signalen. We zullen de trainers nog eens wijzen op 
de VP. Bij problemen stuur persoon door naar Esmee. Daarnaast willen 
we ook (bv in de sporthal en op de website) de VP wat meer onder de 
aandacht brengen.  
Coaches moeten aan begin van seizoen melden aan leden en ouders 
wie Esmee is. We missen nog vertrouwens persoon voor Dames 1. 
Aangezien Daniel trainer is van u14 en vriend van Esmee ook andere 
vertrouwenspersoon voor u14. Het bestuur gaat op zoek naar iemand 
die dit kan invullen.  
 
Vooruitkijkend naar het seizoen: 
Dat zal in het licht van corona staan, het gaat een raar seizoen worden. 
Waarschijnlijk regelmatig afmeldingen, als gevolg van corona. Het kan 
zo zijn dat er bepaalde wedstrijden niet gespeeld gaan worden. 
Er zijn veel protocollen vanuit de bond en daar proberen wij ons aan te 
houden. In de praktijk blijft het wel lastig. Als je alle regels heel strikt 
hanteert kun je vrijwel geen wedstrijden laten spelen.  
Op een vraag van deelnemers antwoord Gerard ”Je wordt waarschijnlijk 
niet beboet bij afmelden vanwege crona”.  
Toeschouwers  bij wedstrijden mogen niet of heel beperkt. Dat kan er 
vervelend worden voor de uitteams 
VOG (verklaring omtrent gedrag): Zijn we al enige tijd mee bezig maar 
is nog niet gerealiseerd. Dit seizoen gaat het echt gebeuren! 



Geldpotje ‘Vrienden vanBVA’: we willen een aparte beheerder van het 
potje. Dit houdt in: de controle bewaren over waar dit aanbesteed 
wordt. 
Bestuur: Gerard en Her zijn wat ouder. Dit brengt een risico met zich 
mee. Gerard moet zijn taken helder op orde krijgen zodat wij kunnen 
kijken wat een ander bestuurslid kan overnemen. 
Ambitie: we groeien, hoger niveau gespeeld. Meer communicatie met 
de verschillende teams en de club. Geen individuele teams, waar ze 
hun eigenkeuze maken, meer. We willen ook hier de TC meer bij 
betrekken. Bij jeugd gebeurt dit al redelijk. Bij de dames is dat dit jaar 
goed opgezet vanuit Gemma en Natasha.  

 
4. Financieel verslag afgelopen seizoen 

 Verslag seizoen 2019 -2020 
Moeilijk seizoen financieel omdat veel kosten anders waren dan verwacht 
berekend. Door minder kosten vanuit hal verhuur minder geld uitgegeven. 
Volgend seizoen 15% omhoog van hall kosten (per 1 januari 2021). We 
haalden een positief resultaat  van zo’n 5.000,- euro. We zetten we dat in om 
de huurstijging te compenseren. Hierdoor draaien we waarschijnlijk negatief 
volgend seizoen.  De verwachting is dat dit rond de 10.000,- euro zal zijn. Dit 
kan worden gedekt vanuit ons vermogen. 
Balans: positief gedraaid 

 Verslag en decharge van de kascommissie seizoen 2019 – 2020 
Kascommissie: Doeke en Harrold. Zijn wel een paar leden die nog contributie 
moeten betalen.  
Decharge is verleend door kascommissie en aanwezige leden. 

 Vaststelling begroting  2020 -2021 en voorstel contributie het zelfde te houden 
ook al komt er meer kosten van de hal bij. Waardoor er verlies gedraaid gaat 
worden. De vergadering stemt hier mee in. 

 Vaststelling  kascommissie 2020 -2021 
Harold & Doeke (vragen door bestuur, aangezien afwezigheid dit jaar) 
 

5. Samenstelling bestuur komend seizoen 
Gemma, Dana, Thijs Jan, Gerard en Her, Linda en Lena. 
Vacature: Secretaris (doet Gerard nu) 

        Contact persoon voor de Heren  
 

6. Rondvraag  
Rick: vraag over G-team, heeft BVA bij andere clubs gekeken hoe die dit 
doen? Antw: dit was vanuit een vraag van de gemeente, opzet was dit stads 
breed op te pakken, Rosa had zich ook gemeld hiermee aan de slag te gaan.. 
We waren aan het kijken hoe we dit konden doen. Andere club zijn hier niet 
mee bezig. Maar door vervoer naar BVA toe lukte dit niet op  
Harold: is bereid inititief te nemen om een ‘Vrienden BVA statuut’ opstellen en 
meldt zich als 2e vertrouwenspersoon voor dames 1 spelers en jongens uit de 
u 14. 
Dennis: ziet graag meer bemoeienis met de seniorenteams vanuit TC en 
bestuur (o.m. herenteams).  Dit zou fijn zijn. 



Daniel: TC heeft het heel druk. Als die zich ook meer met senioren moeten 
bezig houden zal daar versterking moeten komen. We zijn nog op zoek naar 
nieuwe trainers. Als je iemand kent, laat het hun weten. 

 
7. Sluiting, borrel. 

 

 
Presentielijst: 

 Dana Blekkenhorst (notuliste) 
 Daniël van Diepen 

 Dennis Wedman 
 Falke Boskaljon 
 Gemma Koelmans 

 Gerard Herts 
 Hans Kapteijn 

 Harold Ansink 
 Her Koelmans 
 Linda Blom 

 Miguel Gori 
 Moaad Taybi 

 Rick Ruhland 
 Storm Gori 

 

 


