Notulen Algemene Ledenvergadering
29-10-2018

De agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

Opening
Ingekomen stukken/mededelingen
Notulen van de algemene ledenvergadering van: 23-10-2017
BSC Unisson 2.0
Financieel verslag penningmeester
a. Verslag/jaarrekening 2017-2018
b. Verslag van de kascommissie
c. Vaststelling van de contributie
d. Vaststelling van de begrotingen
Huldiging leden
Benoeming bestuursleden
W.v.t.t.k.
a. 100-jarig bestaan
b. Nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl
Rondvraag
Sluiting

1 Opening
Rob Stokkers heet iedereen van harte welkom en zit de vergadering voor. De vergadering telt 42 leden, inclusief
bestuur.
Na het verzoek om te gaan staan neemt de vergadering 1 minuut stilte in acht om de overleden leden in het afgelopen
seizoen te herdenken.

2 Ingekomen stukken/mededelingen
Afmeldingen van: Henk Baas, Dennis Barink, Dick ten Kate, Mini Homeijer, Loes Baltink, Wim Nijhuis, Fred Almoes,
Ronald Teeuw, Robert Westendorp, Frank Schukkink en Zanja Monnink

3 Notulen van de algemene ledenvergadering van 23-10-2017
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de voorgaande vergadering en worden derhalve ongewijzigd
goedgekeurd.
Herman Vossebeld heeft n.a.v. de notulen nog een vraag of het HB nog nagekeken heeft of de komst van een
fitnessruimte op de Zweede, wat uiteindelijk niet is doorgegaan, opnieuw had moeten worden voorgelegd aan de ALV?
Rob Stokkers antwoord dat het HB dit niet heeft gedaan, omdat het niet meer relevant was op het moment dat bleek
dat er te veel haken en ogen aan het in eigenbeheer optuigen van fitnessruimte zat.
Beiden onderschrijven dat het belang is dat het HB zorgvuldig moet handelen en om enige bestuurlijke
aansprakelijkheid te voorkomen is het verstandig om kwesties met grote financiële impact voor te leggen aan de ALV.
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4 BSC Unisson 2.0
In zijn “State of the Union” bespreekt Voorzitter Rob Stokkers de volgende punten:
Extern
1.
2.
3.
4.

Coöperatie/ontmoetingsclusters
Relatie Stichting MFA
Ontwikkeling Sportzaal
Relatie Military

Intern
1. Survivalrun in de steigers
2. BSC Unisson 2.0
a. Proces
b. Structuur
c. Werkwijze
3. FAC
4. Kleding voorstel

Extern
1. Coöperatie/ontmoetingsclusters
Het MFA gaat zich zeer waarschijnlijk aansluiten bij Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede ten einde meer
slagkracht te hebben richting de politiek en het verwerven van subsidies en onderlinge synergievoordelen te halen.
Het idee is om 11 ontmoetingsplaatsen te creëren in de gemeente Enschede rond Sportparken.
2. Relatie Stichting MFA
De Stichting MFA is eigenaar van het gebouw en huurder van de sportvelden en hardloopbaan. Deze verhuurt zij aan:
BSC Unisson, Muziekvereniging Unisson, BSO de Zweede, Dorpsraad en Medics 360. Binnen afzienbare tijd komt daar de
sportzaal bij. Die waarschijnlijk ook voor een groot deel uit het Nijmeijerfonds wordt gefinancierd. Wat weer gevolgen
heeft voor de jaarlijkse bijdrage die de muziek, voetbal en gym hiervan uitgekeerd krijgen.
De zonnepanelen die op het dak liggen zijn eigendom van BSC Unisson en zorgen voor een besparing op de
energiekosten, zie punt 5.
Het MFA zal zich door voortschrijdend inzicht niet meer bezighouden met activiteiten, die geld generen om de
begroting rond te krijgen. Als deze niet rond is zal de huur voor de gebruikers van MFA worden verhoogd. Dit houdt
concreet in dat alle kantine inkomsten van bijvoorbeeld Koningsdag voor BSC Unisson zijn, maar dat de huur van de
kantine in de komende jaren verhoogd wordt.
3. Ontwikkeling sportzaal
Rob Stokkers geeft aan dat het MFA onder aanvoering van Ben ter Stal een plan voor de bouw van een sportzaal bij de
gemeente heeft neergelegd dat positief is ontvangen. Zowel de bestuurlijke opdracht naar de haalbaarheid, als het
gesprek met de nieuwe stadsdeel wethouder pakte goed uit. Met als gevolg dat er binnkort een positief advies naar
B&W gaat.
4. Relatie Military
De Military is voor het tweede jaar in Boekelo gehouden en BSC Unisson haalt steeds meer inkomsten uit de
samenwerking, zoals het parkeren van fietsen en sponsoren en misschien volgend jaar een “eigen” sponsortent
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De Military is een grote partij voor de gemeente en de vereniging kan hierdoor voordeel samenwerking halen.

Intern
5. Survival in de steigers
In 2018 kunnen de beginners starten. De survival valt bij de Omnivereniging BSC Unisson onder de lopers, zodat zij
elkaar kunnen versterken. Eén afdeling, twee takken van sport; hardlopen en survivalrun! In oktober 2017 gestart met
ongeveer 10 leden.
Huidige stand 58 leden; 25 volwassen, 14 beginnende volwassen (instroom via beginnersclinic), 13 gevorderde
jeugdleden en 6 beginnende jeugdleden (instroom via jeugdclinic)
In 2018 4 beginnersclinics voor volwassenen; 2 beginnersclinics voor jeugd; pilot voor gevorderde jeugd gestart.
In de wintermaanden geen clinics, vervolg in voorjaar 2019
Aandachtspunten 2018-2019
-

Verdere professionalisering in lijn met de groei
Uitbreiding van de survivalbaan
Uitbreiden van de (assistent-) trainerspoule
Nieuwe kledinglijn voor hele afdeling met inachtneming speciale wensen survivalrun

6. BSC Unisson 2.0 (Waar staat BSC Unisson in 2022?)
Waar willen we naartoe met zijn allen?
Strategie sessies:
-

Waarom doen we dit?
Wat doen we dan?
Waar staan we nu?
Wat zijn de vervolgstappen?
Eindresultaat medio 2018!!!!

7. Financiële Advies Commissie
Deze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur en ndersteund de vereniging bij complexe (financiële) zaken.
Ze zijn begonnen 2016 en eindigt (2018) in de huidige vorm.
Laatste officiële klus die zij gaan doen is kijken naar het financieel controleproces, daarbij kun j denken aan:
-

4-ogen principe
Procuratieregels
Kascontrole (periodiek)
Financiële verdeling tussen afdelingen
Rechtdoen aan ambitieniveau

8. Kleding fonds
Huidige situatie: Kledingfonds: € 12,-/ jaar per spelend lid. Kledingsponsors Kosten: € ?
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Nadeel:
-

Relatief hoge jaarlijkse kosten t.b.v. kleding
Netto-opbrengst shirtsponsoring relatief laag

-

Grote korting mogelijk bij alles-in-één aanschaf
Kledingfonds volledig dekkend maken
Meer netto-opbrengsten voor club
Hele vereniging in het nieuw bij 100-jarig bestaan

Verbeterpunten:

Voorstel:
€ 30,- per spelend lid (Verhoging: € 1,50 per maand)
Volledig tenue
-

Shirt
Broek
Kousen
Trainingsbroek en trainings-sweater
Sporttas

Voordelen:
Grote (bijna 30%) korting bij alles-in-één aanschaf.
Structureel meer netto-opbrengsten voor club, dat weer besteed kan worden aan: opleiding, materiaal, etc.
Hele vereniging in het nieuw bij 100-jarig bestaan!
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5 Financieel verslag penningmeester
a)

Verslag en jaarrekening 2017-2018

Penningmeester Lennart Schoonheden neemt de financiële cijfers door en geeft toelichting op balans en winst en
verliesrekening.

b)

Verslag kascommissie

Bij monde van Dennis Peterinck doet de kascommissie verslag. Hij geeft de penningmeester een groot compliment voor
de gevoerde administratie. Alles inzichtelijk en digitaal. De kascommissie stelt de vergadering dan ook voor om het
bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord.
De kascommissie bestond dit jaar uit: Bas Hassink, Dennis Peterinck (aftredend), Wim Nijhuis en Dick ten Kate
(reserve).
Peter van de Voort stelt zich beschikbaar voor de kascommissie.
De kascommissie bestaat komend seizoen uit: Bas Hassink, Wim Nijhuis. Dick te Kate en Peter Vander Voort (Reserve)
c)

Vaststelling contributie

Het hoofdbestuur komt met het volgende voorstel:
Verhoging kledingbudget van € 12,- tot € 30,- per jaar voor competitie spelende leden van de afdeling voetbal.
De vergadering stemt hiermee in.
d)

Vaststelling van de begroting

Penningmeester presenteert de begroting 2019-2020 en deze wordt door de vergaering goedgekeurd.
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6.Benoeming bestuursleden
•

Periodiek aftredend algemeen lid: Peter Teussink, herkiesbaar

•

Periodiek aftredend algemeen lid: Marco Winters, niet herkiesbaar

•

Aftredend penningmeester: Lennart Schoonheden, niet herkiesbaar

Onder applaus wordt er met een bloemetje afscheid genomen van Marco Winters en penningmeester Lennart
Schoonheden.
Algemeen lid Peter Teussink wordt herkozen.
Bennie Brinkman treedt met instemming van de vergadering toe tot het Hoofdbestuur
We hebben een uitdaging
A.d.h.v. onderstaande plaatjes legt de voorzitter de vergadering uit dat door de vorming van een voetbalbestuur er
vacatures ontstaan die de komende tijd zo spoedig mogelijk moeten worden ingevuld.
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Voetbalbestuur samenstelling

Vergadering gaat accoord met de voorgestelde structuuraanpassing en aanpak.

6 W.v.t.t.k.
100-jarig bestaan
100-jarig bestaan BSC Unisson is 8 April 2019. Erzullen een beperkt aantal festiviteiten door het jaar heen zijn.
Op 5-6-7 april 2019 staat een groot feestweekend gepland.
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Receptie nieuwe stijl
Onder de titel: “Zout en Nieuw” wordt op zaterdag 5 januari bij De Buren, aanvang: 19.30 uur, samen met vele andere
verenigingen een nieuwjaarsreceptie georganiseerd voor Boekelo en omgeving. Dit ter vervanging van de
nieuwjaarsrecepties van iedere club apart. Tevens wil men hiermee de verbondenheid in Boekelo richting de Gemeente
uitstralen. Deelnemende clubs zijn: BSC Unisson, Dorpsraad, BOV, Carnavalsvereniging, Tennisvereniging,
Gymnastiekvereniging, Muziekvereniging en de Koepel.

7 Huldiging leden
25-jarig lidmaatschap:
Hans Sleurink, Reinier Haak, Esther Hassink-Wolffer op Veldmeijer, Dick ten Kate *, Eddy Levers, Koen Rietman, Thijs
Rietman, Mark Molendijk, Ron Schukkert en Ruud Waanders.
40-jarig lidmaatschap:
Han Dijks
60-jarig lidmaatschap
Herman ter Brugge
De jubilarissen worden gefeliciteerd met hun jubileum. De voorzitter dankt allen voor hun inzet voor de vereniging.
De jubilarissen krijgen een presentje voor hun langdurig lidmaatschap. Voor de personen, die verhinderd waren, zal het
bestuur zorgen dat de bijbehorende gift zullen ontvangen.

8 Rondvraag
Herman Vossebeld vraagt het bestuur om bij de volgende uitnodiging voor een ALV de volgende tekst conform de
statuten aan te passen: “Namen tegenkandidaten voor bovengenoemde functies dienen uiterlijk drie dagen voor de
vergadering schriftelijk bij het secretariaat te zijn ingediend. De kandidaatstelling dient door tenminste tien leden te
worden gesteund, terwijl een door de kandidaten een ondertekende akkoordverklaring moet zijn bijgevoegd.”
Tien leden moet volgens de statuten vijf leden zijn.
Tevens vraagt Herman Vossebeld om oudere leden en ere leden per email uit te nodigen.

Johan Bos vraagt het bestuur om leden, die geen vrijwilligerswerk kunnen doen niet achter te stellen bij leden die wat
doen voor de vereniging. Het moeten geen 2e rangs leden worden.
Johan Bos kan zich volledig kan vinden in het idee van de clusters, maar vraagt het bestuur een achterbank positie in te
nemen.
Antwoord: Het bestuur kan zich hierin vinden en wijst er nogmaals op dat de clusters meer een MFA bestuur
aangelegenheid is, dan voor het bestuur van BSC Unisson.
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Arjan Wissink vraagt of de lopers en survival tak ook zoiets als een kleding fonds heeft.
Antwoord: er wordt een kledinglijn ontwikkelt die zowel door de lopers, als survivalaars kan worden gebruikt. Leden
kunnen deze individueel per kledingstuk op eigen kosten bestellen.

9 Sluiting
Voorzitter Rob Stokkers biedt de vergadering een consumptie van de club aan en dankt eenieder voor zijn/haar
aandacht en aanwezigheid.

Voor acc. Dagelijks bestuur.
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