
 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

Vrijdag 25 oktober 2019 
de Carla de Liefde Sportzaal 

aanvang: 20.00 uur 
 
Tweede vergadering aansluitend om 20:10 uur bij onvoldoende quorum.  
 
 
Agenda 
 

1. Opening, afmeldingen + ingezonden stukken 
Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2019 
 

2. Verslagen: 
a) Secretaris 
b) Wedstrijdsecretaris 
c) Technische commissie 
d) Ledenadministratie 
e) Communicatie commissie 

 
3. Financiële stukken: 

a) Jaarstukken  2018/2019 
b) Balans en Verlies & Winst Rekening 2018/2019 
c) Verslag kascontrolecommissie 2018/2019 
d) Benoeming kascontrolecommissie 2019/2020 
e) Begroting 2019/2020 

 
4. Contributie (Bijlage A) 

 
5. Samenstelling Bestuur en commissies 
 a)   Schema van Verkiezing en aftreden (Bijlage B) 

 
6. Rondvraag  

 
7. Sluiting 

 
 
  



 

Verslag secretaris seizoen 2018-2019 

 
 
In de Algemene Leden Vergadering van 2018 hebben we aangekondigd dat we voor alle actieve 
vrijwilligers in onze vereniging een VOG zouden aanvragen. Helaas is het ons (nog) niet gelukt om dat te 
realiseren. Het belang van een veilig sport klimaat binnen onze vereniging vinden we onveranderd 
belangrijk. Vandaar dat we dit nieuwe seizoen alsnog de VOG zullen aanvragen voor alle trainers, coaches 
en andere vrijwilligers. 
 
Hieronder vindt u een opsomming van een aantal bestuursbesluiten en verenigingsactiviteiten van het 
afgelopen seizoen: 
 

1. De vacature van voorzitter commissie Facilitaire Zaken is op 5 oktober 2018 ingevuld door Robbert 
van Sabben. Echter bij oprichting van de Stichting Het vijfde Kwart is Robbert van Sabben daar als 
voorzitter benoemd, dus er is opnieuw een vacature voor de commissie Facilitaire zaken, welke 
Stephan Blom graag wil invullen. 

2. Inmiddels zijn er al diverse teams in het nieuw gestoken door Basketball Totaal, waarbij we als 
huisstijl het “Oude Raadhuis” in de tenues hebben verwerkt.  

3. Op 3 december is er voor de jongste BOB leden een geslaagde Pieten training gehouden. 
4. Het schoolbasketbal  toernooi is op initiatief van SRBH op 3 januari 2019 (tijdens de kerstvakantie) 

in ’s-Gravendeel gehouden. Het aantal deelnemende groepen was vergelijkbaar met vorig jaar.  
5. Het bestuur heeft besloten om voor de bestuurders en begeleiders binnen de vereniging een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Streven is om dit in te laten gaan per seizoen 
2019-2020. 

6. De NBB heeft besloten hun informatiesysteem ISS te vervangen door Sportlink. In de laatste 
maanden van het seizoen zijn de voorbereidingen getroffen voor de overgang naar Sportlink. Dit is 
het nieuwe systeem van de NBB. 

7. Op 18 mei 2019 heeft de activiteitencommissie opnieuw een 3x3 toernooi georganiseerd, hier 
deden helaas minder leden aan mee dan bij de 1e editie. 

8. Helaas heeft er dit jaar geen BOB Kamp plaatsgevonden, wegens een gebrek aan bereidwillige 
vrijwilligers. Komend seizoen hopen we dit evenement wel weer te kunnen organiseren.  

9. Afsluiting van het seizoen op 15 juni met een goed bezocht en gezellig Familie Mix toernooi met 
aansluitend een gezellige “familie” BBQ. 

10. Tot slot willen we nog stilstaan bij het volgende bericht. Op 18 juni jl. is op 84 jarige leeftijd oud-
voorzitter Kees Hoorweg overleden. Kees Hoorweg is BOB voorzitter geweest in de periode 1996 
tot en met  het voorjaar van 2002. Hij volgde de inmiddels al overleden Frans Böseler op. Als vader 
van oud-leden Frans en Peter Hoorweg was hij bereid om na zijn verhuizing vanuit Zeeland, onze 
vereniging van zijn rijke bestuurlijke ervaring te laten profiteren. Kees was nauw betrokken bij de 
oprichting van het Bolwerk SRBH, de samenwerking tussen de Hoekschewaardse verenigingen 
Rebound, Herons en BOB. Vanaf het begin was hij ook secretaris van deze stichting voor Regio 
Basketball. Verder is Kees Hoorweg ook initiator geweest van het Sportoverleg Orgaan Oud 
Beijerland (Spoor), lid van de jubileum commissie 40 jaar BOB en nog veel meer. 

 
Monica van Ettinger 
Secretaris B.O.B. 
 
  



Verslag wedstrijdsecretaris seizoen 2018-2019 

 
Overzicht van de competitie spelende teams in het afgelopen seizoen. 
 
                                1e helft        2e helft 
Mannen senioren   1  1 
Vrouwen senioren  2  2 
Mannen U22  0  1 
Mannen U20  2  1 
Mannen U18  1  1  
Vrouwen U18  1  0 
Mannen U16  1  1 
Vrouwen U16  1  1 
Mannen U14  2  2 
Vrouwen U14  1  1 
Mix Under 12  1  1 
Mix Under 10  1  1 
Totaal                14            13 
 
Na de eerste competitiehelft moest door een te gering aantal spelers het Vrouwen U18 opgeheven worden 
en werd één van de twee Mannen U20 teams gewijzigd in een U22 team. Helaas konden, onder andere 
doordat enkele spelers het lidmaatschap beëindigden,  een aantal U20 wedstrijden niet doorgaan. 
 
Naast deze competitie spelende teams was er zowel op donderdag als op vrijdag een training voor heren 
recreanten en voor dames recreanten training op dinsdag. Aan het eind van het seizoen verzorgde Ben 
Rath een speciale training voor nieuwe leden en andere geïnteresseerden. 
 
Onder leiding van Karin van Dijk en Alex de Vroedt werd in eerste instantie op vrijdagavond in de 
Lindenhoeve de training voor Peanuts (kinderen onder 8 jaar) georganiseerd. Na enkele weken was de 
belangstelling zo groot, dat de training verplaatst werd naar de zaterdagochtend (van 9 tot 10) in de Carla 
de Liefde sporthal. Aan het eind van het seizoen liepen er ruim 20 kinderen in de zaal rond! 
 
In de tweede competitiehelft werd door Mannen U14-2 en door Mix Under 10 het kampioenschap behaald. 
 
Henk van der Schoor 
Wedstrijdsecretaris B.O.B. 
  



Verslag Technische Commissie seizoen 2018-2019 
 
 
Er was afgelopen seizoen eigenlijk niet echt sprake van een “permanente” Technische Commissie. 
Van het vorig seizoen gelanceerde idee om met een aantal trainers te bekijken of dingen anders aangepakt 
zouden kunnen worden is, onder andere door de ontwikkelingen rondom het “overnemen” van de kantine in 
de sporthal, nog niet veel terecht gekomen. 
 
Aan het begin van het seizoen werd in samenspraak met de diverse  trainers de indeling van de teams 
gemaakt. 
Verder maakte Maarten van Ettinger (die dit vorig seizoen ook al deed) samen met ondergetekende de 
indeling van de scheidsrechters en juryleden voor de thuiswedstrijden. 
 
Het is gelukt om voor alle teams een trainer/coach te vinden, echter in de tweede competitiehelft was er 
geen trainer/coach meer te vinden voor Mannen U20. 
 
In tegenstelling tot vorig seizoen is het nu wel gelukt om een start te maken met de scheidsrechters cursus 
BS-4 (voorheen het F diploma). Ongeveer 20 leden uit Vrouwen U16 en Mannen U16 zijn, onder 
(bege)leiding van Joor Zwijgers, Maarten van Ettinger, Kees Vogelaar en Henk Folkers begonnen met het 
behalen van het spelregelbewijs en hebben daarna samen met een ervaren scheidsrechter, diverse 
wedstrijden gefloten. 
Het is de bedoeling dat de betreffende leden in de loop van het seizoen 2019-2020  de cursus afronden. 
Hierna zullen we gaan starten met de opleiding van een nieuwe groep. 
Verder is Brandon Ridderhof geslaagd voor de scheidsrechters cursus BS-3 (voorheen het E diploma). 
 
Bij voldoende belangstelling zal er binnenkort een instructie worden gegeven over de werking van het 
digitale wedstrijdformulier en de bediening van de tablet. 
 
 
Namens de TC,  
Henk van der Schoor  

  



Verslag ledenadministratie seizoen 2018-2019 
 
 
Aan het begin van het seizoen 2018-2019 (Peil datum 1 augustus) had onze vereniging 201 leden. De 
populatie is als volgt verdeeld: 
 

Recreanten 34 
Under 18 & up 61 
Tot en met U16 85 
Overige leden 21 
Totaal 201 

 
Gedurende het seizoen was de volgende toename en afname te zien:  
 

 
 
Bovenstaande informatie is beschikbaar via Sportlink. Dit is software die door de N.B.B. geselecteerd is 
voor o.a. het voeren van een ledenadministratie.  
 
Uit de grafiek lijkt dat er een behoorlijke groei (+13) zit in het aantal leden van B.O.B. maar dat deze groei 
door een handmatige correctie (-9) uiteindelijk op +4 leden uitkomt. Deze correctie is nodig door een 
verandering in het aantal teams maar vooral door het niet tijdig opzeggen – of zelfs helemaal niet 
opzeggen – van het lidmaatschap van vertrekkende leden. 
 
De lichte stijging is in lijn met voorgaande jaren waarin het ledenaantal rond de 200 beweegt.  
 
Joor Zwijgers 
Ledenadministratie B.O.B. 
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Verslag Communicatie commissie seizoen 2018-2019 
 

 
Voor de communicatie met onze leden maken we sinds dit jaar gebruik van vier kanalen. Dat zijn 
achtereenvolgens de BOB-website, de Nieuwsbrieven, Facebook en Instagram. Aan het einde van het 
seizoen zijn we qua website verhuisd van AllUnited naar BSROnline. BSROnline is het bedrijf van Stephan 
Blom. Voor een overstap is gekozen omdat er geen uitwisseling van gegevens meer mogelijk is tussen 
Sportlink en AllUnited. In het verleden konden we het wedstrijdprogramma en NBB verenigingsinformatie 
inlezen. 
 
In Sportlink zit de ledenadministratie en is één van de automatiseringstools van de NBB. Voor de 
financiële administratie en boekhouding werken wij nu met een losstaand pakket.  
Met de Sportlink app voor een gedetailleerd programma inclusief de standen en de Nieuwsbrieven 
communiceren we alle relevante informatie naar onze leden, vrijwilligers en andere geïnteresseerden.  
Op BOB-Basketball.nl kunnen leden onder meer de teamindeling, trainingstijden en het 
wedstrijdprogramma vinden. Daarnaast hebben we algemene verenigingsinfo, zoals historie, sponsoring en 
routebeschrijving er hun plaats. Maar ook voor aspirant leden de plek voor de contributiehoogte,  info over 
verenigingskleding, vervoer en de gedragscode. 
 
De indeling van taken voor wedstrijden is op de website terug te vinden. Afgelopen jaar hebben Maarten 
van Ettinger en Henk van der Schoor dat verzorgd. Tijdens het seizoen maken we ongeveer elke maand 
een Nieuwsbrief. Met de Nieuwsbrief geven we informatie  over activiteiten, het wedstrijdprogramma, taken 
en andere wetenswaardigheden. 
Onze Facebook pagina benutten we om leden, ouders, familie en andere belangstellenden op de hoogte te 
houden over de sportieve prestaties van de BOB teams. Met wat foto’s van thuiswedstrijden en korte status 
updates proberen we onze ruim 380 volgers bij BOB te betrekken. Via dit kanaal willen we tevens binding 
met oud-leden onderhouden. Dit jaar heeft BOB ook een Instagram account. Lisanne Bravenboer en Wilma 
van Hamel zijn de belangrijkste beheerders van dit medium. 
 

Kees Vogelaar 
Communicatie Commissie B.O.B. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



BALANS BOB PER 30-06-2019

ACTIVA 30-6-2019

1. Vlottende activa

Computersoftware 1.398,00 1.398,00 1.000,00

Cumulatieve afschrijving computer software -1.232,67 -1.132,67 -600,00

165,33 265,33 400,00

Voorraad materialen 5.790,45 5.790,45 5.159,32

Cumulatieve afschrijving materialen -5.569,70 -5.369,70 -5.159,32

220,75 420,75 0,00

Voorraad kleding 2.143,17 2.143,17 2.143,17

Cumulatieve afschrijving kleding -2.143,17 -2.143,17 -2.143,17

0,00 0,00 0,00

Totaal Vlottende activa 386,08 686,08 400,00

2. Vorderingen en overlopende activa

Contributies 3.786,09 0,00 0,00

Overige vorderingen 460,00 0,00 0,00

Totaal debiteuren 4.246,09 0,00 0,00

af: voorziening oninbare vorderingen 0,00 0,00 0,00

Totaal vorderingen en overlopende activa 4.246,09 0,00 0,00

3. Liquide middelen

Banktegoeden 16.310,13 22.536,68 20.812,86

Kas 0,00 0,00 0,00

Totaal liquide middelen 16.310,13 22.536,68 20.812,86

BALANSTOTAAL 20.942,30 23.222,76 21.212,86

PASSIVA

4. Verenigingsvermogen 14.535,08 21.106,27 19.658,43

5. Voorziening aanschaf kleding 1.251,25 0,00 0,00

6. Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 1.642,65 0,00 0,00

Zaalhuur 2.426,83 871,65 930,79

Bondskosten 446,49 1.244,84 623,64

Overige kosten 640,00 0,00 0,00

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 5.155,97 2.116,49 1.554,43

BALANSTOTAAL 20.942,30 23.222,76 21.212,86

30-06-18

30-06-18

30-06-17

30-06-17



B.O.B.

Toelichting op de balans per 30-06-2019

1. Voorraden

De vooraden zijn zo goed als afgeschreven.

We waarderen de voorraad niet meer. Voor de aanschaf va kleding wordt een voorziening gebruikt

Aanschaf van andere materialen zoals ballen etc. worden via de resultatenrekening belast

2. Vorderingen

Er zijn nog een 22 tal leden die de contributie nog niet (geheel) betaald hebben.  Er zal een incasso ingeschakeld worden

3. Banktegoeden

Dit betreft: 30-6-2019 30-6-2018

ABN AMRO 2.310,13      2.536,68      

ABN AMRO Spaarrekening 14.000,00    20.000,00    

Kas -               -               

16.310,13    22.536,68    

4. Verenigingsvermogen

2018/2019 2017/2018

Stand begin seizoen 21.106,27    19.658,43    

Resultaat seizoen 6.571,74-      1.447,84      

Stand einde seizoen 14.534,53    21.106,27    

5. Voorziening aanschaf kleding

2018/2019 2017/2018

Stand begin seizoen -               -               

Ontvangen kledingbijdragen 1.815,00      -               

Kosten uitgereikte kleding 563,75-         -               

Stand einde seizoen 1.251,25      -               

6. Kortlopende schulden en overlopende passiva

Zie de specificatie in de balans. Onder de overige kosten staan de vrijwilligersvergoedingen

 

 

 



RESULTATENREKENING BOB SEIZOEN 2018/2019

Realisatie 2018-2019 Begroting 2018-2019 Realisatie 2017-2018 Begroting 2017-2018

€ €

BATEN

CONTRIBUTIES

Leden 35.746,38 38.000,00 37.046,70 37.800,00

Kledingbijdrage 1.815,00 1.800,00 1.833,50 2.000,00

TOTAAL CONTRIBUTIES 37.561,38 39.800,00 38.880,20 39.800,00

OPBRENGSTEN DERDEN

Adverteerders 460,00 1.150,00 1.150,00 1.180,00

Sponsoren 0,00 500,00 100,00 460,00

Doelsponsoren 0,00 0,00 0,00

Bankrente (minus kosten) -126,00 -100,00 -115,30 -150,00

TOTAAL OPBRENGSTEN DERDEN 334,00 1.550,00 1.134,70 1.490,00

OVERIGE OPBRENSTEN

Overige baten (Rabofietsdag) 0,00 0,00 0,00

Subsidie gemeente Oud-Beijerland 500,00 2.000,00 2.180,00 2.000,00

Overige baten (Familiemix toernooi) 0,00 0,00 150,00

Verhuur banen 0,00 81,25 0,00

TOTAAL OVERIGE OPBRENGSTEN 500,00 2.000,00 2.261,25 2.150,00

TOTAAL BATEN 38.395,38 43.350,00 42.276,15 43.440,00

Realisatie 2017-2018 Begroting 2017-2018

€ €

LASTEN

KOSTEN

Zaalhuur 28.787,72 27.000,00 25.454,17 27.000,00

Bondskosten 10.470,01 11.000,00 10.114,24 11.500,00

Boetes NBB 552,00 600,00 402,50 0,00

Vergoeding vrijwilligers 873,44 1.350,00 1.240,00 1.140,00

Kosten internet-site / AllUnited / Sportlink 986,94 350,00 824,92 1.000,00

Verenigingsactiviteiten 595,11 800,00 671,79 450,00

Kampioenschapskosten 0,00 150,00 0,00 0,00

Materiaal 0,00 550,00 726,83 200,00

Bestuurskosten 321,30 400,00 459,06 250,00

Totale afschrijvingen 300,00 900,00 743,05 900,00

Overige kosten 265,60 0,00 0,00 1.000,00

Voorziening kledingbijdrage 1815,00 1800,00

TOTAAL KOSTEN 44.967,12 44.900,00 40.636,56 43.440,00

Subtotaal -6.571,74 -1.550,00 1.639,59 0,00

0,00 0,00 -191,75 0,00

 

RESULTAAT -6.571,74 -1.550,00 1.447,84 0,00

Onvoorzien (afboeking dub. debiteuren)



BEGROTING BOB SEIZOEN 2019 / 2020

Begroting 2019-2020 Begroting 2018-2019 Realisatie 2018-2019

€

BATEN

CONTRIBUTIES

Leden 41.000,00 38.000,00 35.746,38

Inschrijfgeld

Kledingbijdrage 1.800,00 1.800,00 1.815,00

Vrienden van BOB

TOTAAL CONTRIBUTIES 42.800,00 39.800,00 37.561,38

OPBRENGSTEN DERDEN

Adverteerders 1.000,00 1.150,00 460,00

Sponsoren 500,00 0,00

Doelsponsoren 0,00

Bankrente (minus kosten) -130,00 -100,00 -126

TOTAAL OPBRENGSTEN DERDEN 870,00 1.550,00 334,00

OVERIGE OPBRENSTEN

Overige baten 180,00 0,00

Subsidie gemeente Oud-Beijerland 2.000,00 2.000,00 500,00

Overige baten (Familiemix toernooi) 0,00

Verhuur banen 0,00

TOTAAL OVERIGE OPBRENGSTEN 2.180,00 2.000,00 500,00

TOTAAL BATEN 45.850,00      43.350,00 38.395,38

Begroting 2019-2020 Begroting 2018-2019 Realisatie 2018-2019

€

LASTEN

KOSTEN

Zaalhuur 29.000,00        27.000,00 28.787,72

Bondskosten 11.000,00        11.000,00 10.470,01

Boetes NBB 600,00              600,00 552,00

Vergoeding vrijwilligers 1.000,00           1.350,00 873,44

Kosten Sportlink 500,00              350,00 986,94

Verenigingsactiviteiten 800,00              800,00 595,11

Kampioenschapskosten 150,00              150,00 0,00

Materiaal 400,00              550,00 0,00

Bestuurskosten 100,00              400,00 321,30

Totale afschrijvingen 300,00              900,00 300,00

Overige kosten 200,00              265,60

Voorziening kleding 1.800,00           1.800,00 1815,00

TOTAAL KOSTEN 45.850,00      44.900,00 44.967,12

Subtotaal 0,00 0,00 -6.571,74

Onvoorzien 0,00 0,00 0,00

RESULTAAT 0,00 -1.550,00 -6.571,74



Kascontrole  

 
 

  



Bijlage A: Contributies 

Voorstel Contributieverhoging  
De afgelopen jaren is de contributie niet verhoogd, ook de eerder afgesproken jaarlijkse inflatiecorrectie is 
al jaren niet toegepast. Daar was ook geen directe aanleiding toe, want de inkomsten en uitgaven liepen 
redelijk synchroon.  
Aan de resultaten van dit jaar kunnen we zien dat vooral de inkomsten achterblijven ten opzichte van de 
begroting. De voornaamste reden is een aantal (tussentijdse) opzeggingen gedurende het seizoen.  
Daarnaast zijn de kosten van de zaalhuur behoorlijk gestegen. Als laatste zijn de inkomsten van de 
sponsoren en adverteerders minder (door aflopende contracten) en hebben we minder subsidie van de 
gemeente ontvangen.  
Al met al komen we als bestuur tot de conclusie dat we met een inhaalslag te maken hebben op het gebied 
van de contributie. We zien geen andere mogelijkheid om sluitend te kunnen begroten.  
Daarom hierbij het voorstel aan de ALV om in te stemmen met onderstaand contributievoorstel voor het 
seizoen 2019-2020. 
 
 
   Competitie spelend  Niet competitie  Competitie spelend Niet competitie 
   2018-2019  spelend 2018-2019 2019-2020  spelend 2019-2020 
 
U10 + U12  €  186,50  €  162,50  € 214,00  € 184,00 
U14   €  212,50  €  183,50  € 244,00  € 196,00 
U16   €  212,50  €  183,50  € 244,00  € 196,00 
U18   €  237,50  €  196,50  € 274,00  € 204,00 
Senioren (>18) €  275,50  €  208,50  € 314,00  € 219,00 
Recreanten     €  159,50     € 184,00 
Peanuts     €  140,00     € 159,00 
 
Met deze verhoging is berekend dat we een totale contributiebijdrage van € 41.000,00 kunnen realiseren, 
waarmee we de begroting sluitend kunnen krijgen.  
We begrijpen dat deze verhoging erg vervelend kan zijn, omdat het een forse stijging is (ca. 15%). Om 
hierin een ieder enigszins tegemoet te komen, is besproken binnen het bestuur dat betaling in delen (via 
periodieke automatische incasso) aangeboden zal worden. Dat kan zorgen voor een meer gelijkmatige 
verdeling van de contributiekosten voor de leden. 
 

Marc de Graaff 
Penningmeester B.O.B. 
  



 
Bijlage B: Schema van Verkiezing en aftreden 
 

Bestuurslid Gekozen Einde 
termijn 

Aftredend niet  
herkiesbaar 

Voorgedragen en 
beschikbare kandidaat 

 Theo Vos 
Oktober 

2017 2021   Voorzitter 
 
Marc de Graaff 

 Oktober 
2018 2022   Penningmeester 

 
Henk v.d. Schoor 

December 
2014 2021   Wedstrijdsecretaris en 

Technische commissie 
 
Joor Zwijgers 
Ledenadminstratie   Oktober 

2018 2022   
 
Monica van Ettinger 

Oktober 
2018 2022   Secretaris 

 
Brandon Ridderhof 

Algemene Zaken 
November 

2019 
2022   

Robbert van Sabben  
September 

2017 2020  X Stephan Blom Facilitaire Zaken 
 
Kees Vogelaar 

September 
2015 2021   Communicatie 

 
Wilma van Hamel 

Oktober 
2018 2022   Activiteiten 
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