
Concept verslag van de algemene ledenvergadering van Divine  

Datum: 13 juli 2021 

Tijd: 19.30-21.00 

Locatie: Oostervant 

 

Aanwezig: 

 

Vertegenwoordigers teams 

 

Team Vertegenwoordiger Ouder van 

Peanuts 1 Drita Avdulla  Dijar Avdulla (zelf ook aanwezig) 

Peanuts 2 Selena Schouten Alex Schouten 

X10 Liess Faber (tevens coach) Suze van Dillen 

Dunkers Fatina de Rouw Junez Broere 

 Matthew Schenkhuizen (tevens coach) Moses Schenkhuizen 

X12 1 Evelien van Berkel Loek van Berkel 

X12 3 Erwin de Jong (tevens coach) Rowin Lagendijk 

V16 Dragica Milinkovic Ana Urgakovic 

V18 Marleen Hermans Jula Burger 

M16 2 + 3 Donovan Kranenburg Zion en Gio Renfurm 

M18 2 Samuel Lim Timothy Lim 

MSE 1 Alexandros Glias N.v.t. 

 

Technische commissie 

 

Functie Naam 

Voorzitter (tot en met seizoen 2020-2021) Jerry Gillis 

Voorzitter (vanaf seizoen 2021-2022) Klaas Bant 

 

Bestuur 

 

Functie Naam 

Voorzitter Maureen Mollis  

Penningmeester (huidig) Gert Blokland 

Penningmeester (te benoemen door ALV) Chrisella van Damme-Wilson 

Secretaris Félice Adams  

 

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) 

Er zijn geen opmerkingen of vragen naar aanleiding van het verslag van de algemene 

ledenvergadering op 22 oktober 2020. 

 

BESLUIT ALV: 

Het verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 22 oktober 2020 vast te stellen. 

 

 



3. Verslag van de secretaris en voorzitter van de TC: terugblik seizoen 2020-2021 

In augustus 2020 stonden er 241 leden op de lijst. Daar kwamen er in de loop van het seizoen 17 bij. 

Aan het einde van het seizoen hebben zich 63 leden uitgeschreven en stonden er nog 178 leden op 

de lijst. Daarnaast hadden we afgelopen seizoen nog 25 leden via de schoolsportvereniging waarmee 

we als vereniging verbonden waren aan vier scholen op verschillende locaties in Rotterdam. In 

aanloop op het nieuwe seizoen zijn er veel nieuwe inschrijvingen en hebben we een wachtlijst. 

 

We startten het seizoen met 20 teams, waarvan 2 wedstrijden speelden op landelijk niveau en 3 

geen wedstrijden speelden. In de loop van het seizoen kwamen daar nog twee niet wedstrijd 

spelende teams bij: een extra Peanutteam voor de jongste spelers en een trainingsteam U14/U16. 

We hadden door het seizoen heen rond de 30 coaches, 2 stagiaires en 5 bestuursleden die zich op 

geheel vrijwillige basis inzetten voor de vereniging.  

 

Vanuit de technische commissie wordt teruggeblikt op een seizoen dat vanwege corona vroegtijdig 

moest stoppen. Het is jammer hoe het is gegaan afgelopen seizoen. Daardoor was het heel lastig om 

op sportief gebied te ontwikkelen. Fijn dat een deel van de jeugdteams wel kon blijven spelen door 

de buitentrainingen die een aantal coaches verzorgden. Het hele seizoen is eraan gewerkt om te 

trainersstaf uit te breiden. Door de ontwikkelingen rond corona zijn wat trainers afgehaakt, ook zijn 

er trainers vertrokken door verhuizing of overstap naar een andere vereniging. Corona heeft Divine 

geen goed gedaan. Het is het belangrijkste om vooruit te blijven kijken. Aandachtspunt blijft daarbij 

voldoende vrijwilligers te vinden die zich willen inzetten voor de vereniging. Daar draait Divine op.  

 

4. Financieel jaarverslag en begroting (bijlage 2) 

 

a. Jaarrekeningen 2019-2020 en 2020-2021  

De penningmeester licht de jaarrekeningen voor 2019-2020 en 2020-2021 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 2019-2020 

 

Hoe zit het nu precies met het besluit over de restitutie over 2019-2020? 

Dit gaat over de correctie van het seizoen 2019-2020 op basis van de besluiten die hierover al zijn 

genomen tijdens de ALV op 22 oktober 2020. De vermindering van contributie die ter besluitvorming 

voorligt is op basis daarvan door het bestuur reeds geëffectueerd, maar het exacte percentage dient 

formeel nog door de ALV te worden vastgesteld. 

 

BESLUIT ALV:  

De contributie 2019-2020 te verminderen met 9%. 

 

Vragen en antwoorden bij de jaarrekening 2020-2021  

 

Hoe kan aan de senioren heren worden uitgelegd waarom de helft van de contributie betaald moet 

worden, terwijl er minder dan de helft van het seizoen getraind en gespeeld is? 

De huurlasten zijn komen te vervallen, maar de kosten voor de NBB lopen vrijwel geheel door, op 

een bedrag van € 400 voor de hele vereniging na. De penningmeester zal de vertegenwoordiger van 

de heren apart nadere uitleg geven. 

 

Wordt er nog geageerd tegen de keuze van de NBB om voor het seizoen 2020-2021 vrijwel de 

volledige afdracht te vragen van basketballverenigingen? 



Vanuit Divine is daar nu niet tegen geageerd, maar het bestuur zal nagaan op welk moment 

besluitvorming hierover geagendeerd is tijdens de landelijke overleggen en of dit nog ter discussie 

gesteld kan worden.  

 

b. Restitutie 

 

Kan het bestuur leden ook de optie geven om de contributie over 2020-2021 niet gerestitueerd te 

krijgen maar ten goede te laten komen van Divine? 

Het bestuur zal bij bericht aan de leden over de restitutie over 2020-2021 ook de mogelijkheid geven 

om de restitutie ten goede te laten komen van Divine.  

 

BESLUIT ALV:  

 

De contributie 2020-2021 te verminderen met:  

- 49% voor senioren  

- 43% voor jeugdleden  

 

Het door leden te veel betaalde in mindering te brengen op de contributie 2021-2022 

 

NB! Voor leden die nog een betalingsachterstand en leden die zijn uitgeschreven geldt het volgende: 

• Leden die nog een betalingsachterstand hebben krijgen een aanmaning voor het resterende 

bedrag waarbij de restitutie in mindering is gebracht. 

• Leden die zich hebben uitgeschreven met ingang van het nieuwe seizoen krijgen het te 

restitueren bedrag terug.  

• Leden die zich hebben uitgeschreven met ingang van het nieuwe seizoen en nog een 

betalingsachterstand hebben, krijgen een aanmaning voor het resterende bedrag waarbij de 

restitutie in mindering is gebracht. 

 

c. Begroting 2021-2022  

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. 

 

Hoe verhoudt het tekort op de begroting 2021-2022 zich tot de restitutie 2020-2021? 

Het voorstel van het bestuur is om de middelen die wel zijn begroot, maar vanwege corona niet zijn 

ingezet voor het seizoen 2020-2021 geheel te restitueren aan de leden. Zo zijn de percentages 49% 

en 43% berekend voor respectievelijk de senioren en de overige teams. De begroting 2021-2022 

staat op zich en sluit zoals vaker niet op € 0. De ervaring leert dat door de toevoeging van leden in de 

teams die daarvoor nog ruimte hebben en de toevoeging van een of meerdere extra teams de kosten 

rechttrekken. Ook wordt komend seizoen ingezet op het werven van fondsen en sponsors. De 

verwachting is dat daarmee ook extra middelen beschikbaar komen. 

 

BESLUIT ALV:  

De contributie 2021-2022 gelijk te houden aan de contributie 2020-2021. 

De voorgestelde begroting 2021-2022 goed te keuren. 

 

5. Bestuurswissel (bijlage 3) 

Na ongeveer zeven jaar nemen we afscheid van Gert. Hij heeft zich al die jaren als penningmeester 

ingezet voor de financiën van Divine, terwijl hij zelf actief is als coach bij een volleybalvereniging in 

Oudewater. Hij was vaak aanwezig bij trainingen en wedstrijden van Divine. Dankzij zijn tomeloze 

inzet en zorgvuldige aanpak is Divine financieel gezond is en de administratie op orde gebracht. 

Vanuit de technische commissie wordt opgemerkt dat Divine er niet meer zou zijn zonder de 

inspanningen van Gert. Hij ontvangt een attentie namens de vereniging, ook voor zijn vrouw Joan. 



 

Chrisella is al wat langer betrokken bij Divine, ook als speelster. Zij neemt graag de taken van Gert 

over. Zij is al door hem ingewerkt en kan na benoeming meteen aan de slag als penningmeester. 

 

BESLUIT ALV:  

Chrisella Van Damme-Wilson te benoemen in de functie van penningmeester. 

 

6. Beleidsplan Divine 2021-2024 (bijlage 4) 

Het Beleidsplan Divine 2021-2024 is opgesteld als een handreiking voor de organisatie en activiteiten 

van de vereniging. Er staan onder meer een missie en visie in, maar ook een gedragscode. Daarnaast 

is er aandacht voor vrijwilligers en de werving ervan. Het beleidsplan kan ook nog een andere keer 

worden besproken als daar behoefte aan is. 

 

BESLUIT ALV:  

Het beleidsplan Divine 2021-2024 vast te stellen. 

 

7. Vooruitblik  

Binnen de technische commissie vindt een wisseling van de wacht plaats. Jery Gillis draagt zijn taken 

als voorzitter over aan Klaas Bant, die sinds seizoen 2020-2021 bij Divine actief is als coach. Klaas 

schetst het plan voor het komende seizoen. 

 

Doordat verschillende spelers zijn overgestapt naar een andere vereniging, moeten we hier en daar 

een stapje terug doen in de competitie. Van daaruit gaan we weer doorgroeien. Er is ook nog steeds 

aanwas van nieuwe leden. We hebben veel jongere teams die we vanaf een vroeg stadium kunnen 

begeleiden naar een hoog niveau. Uit de huidige teams M18 worden spelers opgeleid om tot een 

representatief team M20 te komen. Er blijft een meidenlijn vanaf de leeftijdscategorie U14. Divine 

actualiseert de komende periode het Jeugdplan waarin alle ambities voor de jeugdteams staan.  

 

Voor het nieuwe seizoen hebben we de volgende20 teams: 

• Peanuts 1 en 2 (geen wedstrijden) 

• X10-1 

• Dunkers (geen wedstrijden) 

• X12 1 en 2  

• V14 

• X14 1 en 2 

• V16 

• M16 1 en 2 

• V18 

• M18 1 en 2 

• Senioren Vrouwen 1 

• Senioren Heren 1 en 2 

• Recreanten dames en heren (geen 

wedstrijden) 

 

Momenteel zoeken we een aantal (assistent-)coaches en een jeugdcoördinator die willen bijdragen 

aan het realiseren van de ambities. Dit kunnen ervaren coaches zijn, maar ook ouders die graag iets 

willen bijdragen en hierin ervaring op willen doen. Omdat Divine toegankelijk wil zijn en bewust kiest 

voor (relatief) lage contributies, zijn er niet de financiële middelen die andere clubs hebben om 

coaches tegemoet te komen. De coaches van Divine zetten zich in de eerste plaats in omdat zij een 

passie hebben om met kinderen samen aan de slag te gaan met basketball. De vereniging biedt 

hiervoor opleidingsmogelijkheden, clinics, bijeenkomsten en ondersteuning aan coaches om zich 

verder te ontwikkelen.  

 

8. Website 

Lancering na de zomer. 

 

9. Rondvraag 

Komen er nieuwe tenues? 



Nee, we doen het met de voorraad die we nog hebben en de tenues die nog in omloop zijn. 

 

10. Sluiting 

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

vergadering. 


