
Concept verslag van de algemene ledenvergadering van Divine  

Datum: 22 oktober 2020 

Tijd: 20.30-21.30 

Via Teams 

 

Aanwezig: 

 

Vertegenwoordigers teams 

Team Vertegenwoordiger Ouder van 

X10 Chantal Olffers Anne Coesmans 

X12 1 Monno Tuhumury Zakaria Tuhumury 

X12 2 Judith Boer Puk Agema 

  Arend Oudijk (coach X12 2) Elke Oudijk 

X12 3 Pieter van den Broek Jacob van den Broek 

M141 Femke de Vrij Jop IJzermans 

V18 Marleen Hermans Jula Burger 

VSE 1 Maimouna Diedhiou N.v.t. 

VSE 2 Chrisella Wilson N.v.t. 

MSE 1 Ernesto Carles Peres N.v.t. 

MSE 2 Jim Nood N.v.t. 

 

Bestuur 

Functie Naam 

Voorzitter Maureen Mollis (door de ALV te benoemen) 

Penningmeester Gert Blokland 

Secretaris Félice Adams (door de ALV te benoemen) 

Wedstrijdsecretaris Sanne van de Bovenkamp (door de ALV te benoemen) 

 

1. Opening en mededelingen  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen mededelingen. De agenda 

is voor alle deelnemers akkoord. 

 

2. Verslag vorige vergadering (bijlage 1) 

Het verslag van de vergadering op 29 juni 2019 wordt goedgekeurd door de ALV. 

 

3. Verslag van de secretaris: terugblik seizoen 2019-2020 

In augustus 2019 stonden er 233 leden op de lijst. Samen met de inschrijvingen in de loop van het 

seizoen hadden we over het hele seizoen heen 317 leden. Daarvan hebben zich tijdens het seizoen 

29 leden uitgeschreven en na afloop van het seizoen 97. Daarnaast hadden we afgelopen seizoen nog 

37 leden via de schoolsportvereniging waarmee we als vereniging verbonden zijn aan vier scholen op 

verschillende locaties in Rotterdam. 

 

In 2019-2020 hadden we na de kerst met een nieuw X12 team in totaal 20 teams waarvan er 17 

wedstrijden speelden. Daarvan speelden M14 1, M18 1 en M20 1 landelijk 2e divisie en speelde 

M16 1 op eredivisieniveau. De resultaten waren wisselend. We hebben natuurlijk het seizoen niet 

 
1 Met de teams onder 14 is vanwege wijzigingen vlak voor het begin van het seizoen iets bijzonders aan de hand. M14 staat bij NBB 

ingeschreven als X14 2, maar is in de competitie zichtbaar als X14 1. Omdat dit team alleen uit jongens bestaat, noemen we dit M14. Het 

team X14 1 dat in de competitie zichtbaar is als X14 2, is gemixt, bestaat uit jongens en meiden. Dit noemen we binnen de vereniging X14.  

 

 



helemaal afgemaakt, maar een paar teams zijn hoog geëindigd in de competitie. Een deel eindigde in 

de middenmoot en er waren teams die het zwaar hadden en lager zijn geëindigd in de competitie.  

We hadden door het seizoen heen rond de 25 coaches en daarnaast nog overige vrijwilligers en een 

aantal stagiaires die zich inzetten voor de vereniging. In 2019 rondden twee van onze coaches hun 

zogenaamde BT2-training af, waarmee zij gediplomeerd zijn om hoger niveau trainingen te geven.  

 

We hebben steeds veel scheidsrechters in opleiding voor de competitie van de teams die niet 

landelijk spelen. Voor de landelijk spelende teams en het eredivisieteam leverden we vier NBB-

scheidsrechters die hiervoor ook allemaal de nodige papieren hebben. Aan het eind van het seizoen 

hebben we afscheid genomen van een aantal coaches die tijdelijk of voor langer hun 

werkzaamheden bij ons neerleggen. Dit had verschillende persoonlijke redenen en hiervoor hebben 

we uiteraard alle begrip.  

 

4. Financieel jaarverslag en begroting (bijlage 2) 

 

a. Jaarrekeningen 2018-2019 en 2019-2020  

De penningmeester licht de jaarrekeningen voor 2018-2019 en 2019-2020 toe. Zie voor een 

uitgebreide weergave bijlage 2 bij deze ALV. De penningmeester beantwoordt voor beide 

jaarrekeningen de vragen van de ALV. 

 

Vragen en antwoorden bij de jaarrekening 2018-2019 

 

Hoe gaat het met achterstallige betalingen? 

Voor 2018-2019 hadden we ruim € 800 aan achterstallige betalingen. Doordat we werken met Club 

Collect en actief aanmanen, lukt het dit bedrag terug te dringen.  

 

De contributie aan de NBB is een fors bedrag. Krijgen we waar voor ons geld bij de NBB? 

We betalen onze bijdrage aan de NBB voor contributie, teamgelden en scheidsrechters voor 

landelijke teams. Voor een volgende keer kunnen we ons uitgebreider verdiepen in de financiën van 

de NBB door de jaarrekening te bestuderen en de vergadering bij te wonen waarin deze wordt 

besproken. 

 

Vragen en antwoorden bij de jaarrekening 2019-2020  

 

Kunnen we meer doen aan sponsoring? 

We hebben een sponsorcommissie, die hiermee aan de slag gaat. Die komt later tijdens de ALV nog 

aan de orde. 

 

De begroting moet worden opgesteld voordat het boekjaar is gesloten. Is dat te vereenvoudigen?  

Het boekjaar loopt van augustus tot augustus, de afsluiting is in mei/juni. Vaak wordt dit ook 

gecombineerd met een feestelijke afsluiting van het seizoen. Handiger zou zijn de begroting op te 

stellen na afsluiting van het voorgaande seizoen. Maar dan zou er voor de begroting een aparte ALV 

moeten worden georganiseerd. Hoewel het voor 2019-2020 op een aantal punten anders is 

uitgepakt, is aan het einde van het seizoen vaak wel redelijk in te schatten hoe het komende seizoen 

eruit ziet.  

 

Meer leden brengen meer inkomsten met zich mee, maar met welke aantallen is een nieuw team 

kostendekkend? 

Afgelopen seizoen heeft de penningmeester nog een keer de kosten per team in kaart gebracht en 

daarbij ook aangegeven hoeveel leden een team moet hebben om kostendekkend te zijn. Daarbij 

gaat het vooral om de kosten van benodigde zaalhuur en de teambijdrage aan de NBB. Daarnaast 

moeten we altijd kijken of er coaches beschikbaar zijn voor een nieuw te starten team. Er zijn dus 



verschillende randvoorwaarden waarmee we rekening moeten houden als we overwegen een nieuw 

team te starten. Maar het is in ieder geval een uitgangspunt dat het kostendekkend is. 

 

Waarom staat de coronavergoeding voor sportverenigingen van € 2.500 niet op de jaarrekening? 

Hier wordt verwezen naar de Regeling amateursportverenigingen met eigen accommodatie. 

Sportverenigingen met een eigen accommodatie die geconfronteerd worden met een omzetverlies 

van minimaal 20%, kunnen aanspraak maken op een bijdrage van € 2.500 per vereniging. Aangezien 
Divine geen eigen accommodatie heeft en daar dus ook geen omzetverlies van minimaal 20% op lijdt, 

komt onze vereniging hiervoor niet in aanmerking. 

 

b. Verslag kascontrolecommissie  

Femke de Vrij doet verslag namens de kascontrolecommissie. De kas is gecontroleerd, er zijn 

rekeningen onderzocht en er is gekeken of de inkomsten daadwerkelijk zijn uitgegeven aan zaken die 

de vereniging betreffen. Dit was het geval. De kascontrolecommissie is onder de indruk van de wijze 

waarop de penningmeester het op orde heeft. De penningmeester heeft van beide jaarverslagen de 

jaarrekening en balans ter ondertekening aangeboden aan de leden van de kascontrolecommissie en 

zij hebben deze ondertekend. 

 

BESLUIT ALV: In te stemmen met de jaarrekeningen 2018-2019 en 2019-2020 en de 

penningmeester hiervoor decharge te verlenen. 

 

Uitgangspunt bij dit besluit:  

Als blijkt dat Oostervant over 2019-2020 huurlasten restitueert en na het dichten van het tekort 

nog budget resteert, wordt in de volgende ALV besloten wat we hiermee doen richting de leden. 

 

c. Benoeming kascommissie volgend jaar 

Er wordt een nieuwe kascommissie benoemd bestaande uit Martijn te Winkel en Chantal Olffers. 

 

d. Begroting 2020-2021  

De penningmeester licht de begroting toe. Zie voor een uitgebreide weergave bijlage 2 bij deze ALV. 

Er is ruimte voor het beantwoorden van vragen en specifieke aandacht voor de contributieverhoging. 

 

Is Oostervant in staat om voor het seizoen 2020-2021 de huur flexibeler in te richten? 

Oostervant valt onder Sportfondsen B.V.. Voor een deel van de activiteiten ontvangt Oostervant wel 

subsidie, maar het is een commercieel bedrijf. Voor de eerste lock down is Oostervant samen met de 

andere vestigingen van Sportfondsen B.V. in Rotterdam aan de slag om gederfde inkomsten vergoed 

te krijgen via verschillende regelingen. Het is nog niet duidelijk hoe dat is uitgepakt en dus ook niet 

wat dit voor ons betekent. Wat betreft de betaalde en niet genoten huur kan Oostervant zich 

beroepen op overmacht. We moeten voor nu de uitkomst afwachten. Oostervant heeft aangegeven 

ernaar te streven volgende week meer duidelijkheid te geven over de eerste lock down. We gaan dan 

ook het gesprek aan over de nieuwe situatie, die nog veel onzekerheden met zich meebrengt. 

 

Hoe zijn de 2,6% contributieverhoging over de hele linie en de € 50,00 extra voor de landelijke teams 
uit te leggen nu de competitie door corona tijdelijk stil ligt? 

We hebben sinds 2016 niet meer geïndexeerd, terwijl de NBB wel jaarlijks een indexatie doorvoert. 

Het verschil in prijspeil ten opzichte van de laatste contributieverhoging is al snel zo’n 7%. Dus deze 
contributieverhoging is passend. We kunnen de € 50,00 extra voor de landelijke teams op 
verschillende manieren bekijken en hier ook op diverse manieren mee omgaan. Feit is dat we de 

afgelopen seizoenen ca. € 2.000 per team toelegden op de landelijke teams. Dat stond al niet in 
verhouding. Een verhoging op dit moment komt wel ongelukkig uit - zeker nu de competitie stil ligt - 

maar is wel nodig om de begrote kosten te dekken.  

 



BESLUIT ALV: in te stemmen met de voorgestelde contributieverhoging 2020-2021 

 

Uitgangspunt bij dit besluit: 

Als blijkt dat Oostervant over 2020-2021 huurlasten restitueert, kijken we hoe we hiermee omgaan 

richting leden. Specifiek voor leden die spelen in de landelijke teams kan de ALV, afhankelijk van 

het verloop van het seizoen, besluiten de € 50,00 extra contributie geheel of gedeeltelijk te 
restitueren. We besteden dan ook aparte aandacht aan de senioren die nu niet kunnen trainen. 

 

Opmerking bij dit besluit: 

Het is van belang dat dit besluit gecommuniceerd wordt naar alle leden. Het verslag van deze ALV 

wordt verspreid onder de leden met in het bijgaande bericht ook een overzicht van de besluitpunten 

met een korte toelichting. Dit geldt dus ook voor hetgeen is besproken over de eventuele nadere 

besluitvorming over restitutie over het seizoen 2019-2020. 

 

5. Benoeming bestuursleden (bijlage 3) 

De te benoemen bestuursleden stellen zich voor.  

 

BESLUIT ALV: De volgende nieuwe bestuursleden te benoemen: 

• Maureen Mollis in de functie van voorzitter 

• Félice Adams in de functie van secretaris (zij legt de functie van wedstrijdsecretaris neer) 

• Sanne van de Bovenkamp in de functie van wedstrijdsecretaris 

 

6. Ontwikkelingen binnen de vereniging 

 

Belangstelling voor basketball en onze vereniging blijft groeien 

De belangstelling voor het basketballen blijft groeien, dit is duidelijk te merken binnen de vereniging 

omdat we voor alle teams behalve de dames een wachtlijst hebben. Het nieuwe seizoen zijn we 

gestart met iets minder dan 200 leden (185), maar het aantal nieuwe inschrijvingen aan het begin 

van het seizoen lag beduidend hoger dan in de voorgaande seizoenen (69 tot oktober). In totaal 

hebben we nu 22 teams. Kort na de start van het nieuwe seizoen zijn we om plek te maken voor een 

deel van de belangstellenden op de wachtlijst voor jeugd gestart met twee nieuwe trainende teams. 

In totaal hebben we nu 17 jeugdteams, waarvan er 13 wedstrijden spelen. Daarnaast hebben we 4 

seniorenteams die deelnemen aan de competitie en is er nog een recreantenteam voor senioren.  

 

Niveau competitie en teamopbouw 

Sportief gezien hebben de mannen jeugdteams een stapje terug moeten doen. MU14 is van de 2de  

Divisie terug naar de regionale competitie, hoofdzakelijk vanwege laat vertrek van de trainer en een 

paar sleutel spelers. MU16 is terug van de Eredivisie naar de 2de Divisie na een bewuste keuze van 

de TC om door middel van goede opbouw terug te komen op Eredivisie niveau en MU20 is vanwege 

te weinig spelers teruggetrokken uit de 2de Divisies competitie. Het streven is met de mannen 

jeugdteam MU14 tot MU20 op z’n minst op 2de Divisie niveau aan de competitie deel te nemen. Het 

herenteam is bij elkaar gebleven en inmiddels is er vanwege de grote belangstelling een 2de 

herenteam gestart. Gelukkig kunnen de MU20 in deze groep aansluiten en op die manier hun 

favoriete sport blijven beoefenen. 

 

Dames actief en ambitieus in de verschillende leeftijdsklassen 

De vrouwenbasketbal lijn uitbreiden gaat gestaagd de geode richting op. Momenteel kan er vrouwen 

basketbal worden aangeboden in de leeftijd groep U12, U16, U18 en in twee VSE’s team. Daarnaast 
trainen er meiden mee bij een van de X14-teams. We willen naar een damesteam U20. Zeker omdat 

er momenteel een kleine groep beginnende vrouwen is die net tussen de huidig teams in vallen. 

Mogelijkheid wordt bekeken om deze groep een eigen trainingsavond aan te bieden. Bij  vrouwen 



jeugd teams is het doel eerste doel verwezenlijk namelijk volle stabiele team. Opleiding tot goede 

basketballers is nu volop gaande. De vrouwen senioren hopen naar de 1ste klasse te promoveren.  

 

Vrijwilligers altijd welkom! 

We kunnen altijd een paar extra handen gebruiken voor allerlei soorten incidentele en structurele 

werkzaamheden. Coaches, assistent coaches, bestuursleden, leden voor de activiteitencommissie. In 

het bijzonder zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester met ingang van het nieuwe seizoen. 

Belangstellenden kunnen geheel vrijblijvend contact opnemen met de secretaris via 

info@divinebasketball.nl. 

 

7. Rondvraag 

Er wordt aandacht gevraagd voor het aantal spelers in de oudere jeugdteams dat kan tafelen en 

fluiten. De taken zijn in het afgelopen seizoen vaak niet eerlijk verdeeld. Doordat relatief weinig 

spelers een scheidsrechtsdiploma hebben, kwam met name het fluiten vaak op dezelfde spelers 

neer. De oproep is om zoveel mogelijk spelers te motiveren de benodigde opleiding te doen, zodat 

de taken beter verdeeld kunnen worden. De wedstrijdsecretaris beaamt dat dit een ontwikkelpunt is 

en licht toe dat dit zowel bij het bestuur als in de technische commissie onder de aandacht is. Er zijn 

momenteel veel scheidsrechters in opleiding, het is van belang dat zij snel doorstromen en hun 

diploma halen. 

 

8. Sluiting 

De voorzitter bedankt alle deelnemers aan het overleg voor hun aanwezigheid en bijdrage en sluit de 

vergadering. 

 

 


