
Verslag Algemene Ledenvergadering BV Penta 18 juni 2015 
 
Aanwezig: Gerrit Slump, Ronald Verbeek, Jan v.d. Molen, René Mulder, Jelte Hoving, Durk v.d. 
Molen, Rolanda Klinge, Danella Lindeboom, Mohamed Hussein, Bauke Spoelstra, Alle Bethlehem, 
Mannie Oostra, Henk Keuning, Frits Wille, Menno Broers en Herman Spoelstra. 
Met kennisgeving afwezig zijn: Karlijn Hoekstra, Barbara Wijbenga, Martijn Ledegang, Ingrid Zwart 
en Marie Bruinsma-Schmaltz.  
 
Mededelingen: 
Herman en Henk doen een aantal mededelingen n.a.v.de Rayon Noord vergadering van 16 juni: 

• NBB Rayon Noord is nu afdeling Noord geworden, door de reorganisatie vallen we nu statutair 
onder het hoofdkantoor in Nieuwegein. De opheffing van Rayon Noord kon op de vergadering 
van 16 juni niet door gaan omdat de financiële stukken nog niet klaar waren. Andere medede-
lingen uit deze vergadering: 

• Een spelregelbewijs wordt ingevoerd voor jeugdleden van 14 t/m 18 jaar in het seizoen 2015 – 
2016. Alle leden moeten middels een e-learning module dit halen. De website 
www.basketballmasterz.nl is nu al toegankelijk. Herman doet de suggestie een spelregel-
avond te organiseren, middels een speelse werkovorm (bijv. een quiz). Frits zegt dat dit goed 
aansluit bij het idee dat er als was om een spelregelavond voor scheidsrechters te houden 
(actie: Henk). 

• Op 21 nov. is een landelijk basketbal congres in Amsterdam, daar worden de uitgangspunten 
van het beleidsplan 2016 vastgesteld en er zijn allerlei workshops. 

• Een kleinere bal voor de U14 jongens (bal nr. 6) en meisjes (bal nr. 5) zal worden ingevoerd, 
om een geleidelijkere overgang te realiseren naar zwaarder materiaal, men kan dan ook 
verder passen. 

• De E-scheidsrechterscursus krijgt een andere opzet, deze kan in groepjes van 3 of 4 
personen worden gevolgd. De suggestie wordt gedaan om een dergelijke cursus komend 
seizoen te organiseren. Henk neemt dit op zich en doet bericht hierover naar de teams (actie: 
Henk).  
N.a.v. dit punt vraag Danella aandacht voor het goed behandelen van de eigen scheids-
rechters door het eigen publiek.  

 
Notulen Algemene ledenvergadering 13 mei 2014: 

• Ronald: in de notulen staat dat de kascommissie decharche verleent aan de penningmeester, 
dat klopt niet. De leden die aanwezig zijn op de ledenvergadering doen dat. 

• Gerrit: Is er nog wat met de Pentalud gebeurd? Dat is niet het geval.  
 
Jaarverslag 2014 – 2015: 

• De voorzitter geeft een toelichting op het jaarverslag. Durk geeft aan dat de recreanten een 
leuk team hebben en dat ze een ‘ledenstop’ hadden ingevoerd toen er 16 leden waren 
vanwege de grootte van de zaal. De suggestie wordt gedaan om een wachtlijst aan te leggen 
als dit zich weer voor doet en contact hierover te zoeken met het bestuur.  

• Henk vraagt naar wat Martijn Wielenga gaat doen het komend seizoen. Dat is nog onbekend. 

• Frits legt uit dat het niet gelukt is een 2e Heren team op te richten.  

• Mohammed geeft aan dat het een probleem is dat er weinig wedstrijdspelers zijn onder de 
dames. Hij twijfelt of er wel genoeg zijn. 

• Frits zegt dat het aantrekken van nieuwe sponsors goed is gegaan dit jaar. De nieuwe tenues 
worden binnenkort verwacht.  

• Manni vraagt toelichting op het scholentoernooi. Het komende toernooi is op 20 februari voor 
groep 5 en 6. Het wordt in samenwerking met Five Pack georganiseerd. 

• De coaches Albert Allema en Gart Hamoen zijn gestopt.  
 
Financieel verslag 2014 – 2015: 

• Durk vraagt wanneer de verhoging van de contributie is ingevoerd. Dat is per januari gedaan. 
Mohammed vraagt wat er met de oude tenues wordt gedaan. Deze worden verkocht aan de 
leden. Durk zegt dat de recreanten wel belangstelling hebben. 

• Frits licht toe dat de financiën een positief resultaat laten zien, het eigen vermogen is echter 
gedaald. De relatie met sponsoren moeten we komend seizoen warm houden. Mohammed 
vraagt of er ruimte is voor meer sponosoren. Dat is het geval. Voor de U16 wordt nog een 

http://www.basketballmasterz.nl/


sponsor gezocht (het uitgangspunt is sponsors te vinden die 3 jaar lang 500 euro willen 
betalen). 

• Frits waarschuwt dat de contributie extra omhoog kan gaan door de kabinetsplannen t.a.v. het 
BTW tarief.  

• René geeft aan dat hij 4% contributiestijging voor de recreanten te veel vindt. 

• De kascommissie (Tim en Ronald) is vanwege het laat aanleveren van de gegevens nog niet 
in staat geweest de boeken te controleren. 

 
Benoeming nieuw lid kascommissie: 
Tim is aftredend en Ronald blijft nog een jaar in de kascommissie. Van de aanwezigen is niemand 
bereid in de kascommissie zitting te nemen.  
 
Vast stellen begroting en contributie 2015 – 2016: 
De begroting wordt onder voorbehoud vastgesteld, dit is afhankelijk van de bevindingen van de 
kascommissie, die nog bijeen moet komen. De bevindingen van de kascommissie wordt gemaild naar 
de leden die aanwezig zijn op de ledenvergadering (actie: Menno / Herman).  
Besloten wordt dat voor alle teams een contribtieverhoging van 4% wordt gehanteerd Voor U16-1 is 
dat 15% omdat die drie keer per week gaan trainen.  
 
Vacatures: 
Het bestuur zoekt een secretaris en een website beheerder. Voor de U16-2 wordt nog een coach 
gezocht. Henk Keuning is bereid de U16-2 te trainen op maandag. De donderdag training voor dit 
team lukt hem niet. Hier moet nog een oplossing voor komen. 
 
Voorstel meidenwervingscampagne: 
Herman geeft aan waarom een meidenwervingscampagne van belang is. Het is jammer dat we geen 
meisjesteam meer hebben. In verhouding tot het aantal mannen zijn weinig vrouwen lid van onze 
vereniging. Voor de cultuur van de vereniging is het goed dat we een meisjesteam zouden hebben en 
het damesteam kunnen versterken. Het ledenaantal van Penta is gedaald, door een ledengroei wor-
den we een sterkere vereniging. Dat er weinig vrouwen / meisjes zijn is een probleem van ons alle-
maal.  
Herman geeft een toelichting op de aanpak van de meidencampagne van High Five in Tilburg. Daar 
hebben ze intern de eigen expertise van leden en ouders benut (bijv. communicatie, drukwerk, foto-
grafie). De jeugd is ingezet om op de eigen basisschool een mini-clinic te geven en op school en in de 
eigen woonwijk te flyeren. Via sociale media is een campagne gehouden, waaraan een prijs was 
verbonden. Ook kreeg men een prijs voor degene die de meeste leden mee bracht naar de clinic met 
dames internationals (op internationale vrouwendag 8 maart). De huis-aan-huis kranten pakten de 
slogan “Bal zoekt vrouw” goed op. Degenen die op de clinic kwamen werden heel bewust naar de 
vereniging toegeleid (groepsfoto van de clinic werd gemaild met mogelijkheid vor opgave voor 6 
lessen voor 15 euro). 
Herman liet tevens foto’s en een filmpje zien over de campagne in Tilburg. Alle geeft aan dat de 
school van Albert misschien een filmpje kan maken.  
Het resultaat was dat in Tilburg 25 meiden en 10 dames bij de club kwamen. 
Het idee om een dergelijke campagne voor Penta op te zetten wordt omarmd. Een paar meiden zijn 
nu al bezig op scholen posters op te hangen e.d. Een werkgroep van Mohammed, Henk, Herman en 
Sam (?) gaat na de zomer ermee aan de slag. René doet de suggestie om het Sportbedrijf te vragen 
mee te helpen (actie: Herman / Henk). 
 
Rondvraag: 

• Danella: Kunnen we ouders inzetten bij het tafelen? Menno geeft aan dat een aantal ouders 
een tafel cursus heeft gedaan. Frits vult aan dat het een goed idee is om hier wat mee te doen 
(actie: bestuur). 

• Bauke vraagt waarom de U16-1 drie keer per week trainen. Dat is om in een hogere klasse te 
komen. Mike heeft met de U16-1 hierover gecommuniceerd. Frits neemt contact op met Mike 
over de communicatie met de U16-2 over de teamindeling (actie: Frits).  

• Manni doet de suggestie om komend seizoen goed op te letten op de zaalbezetting, of de 
opkomst bij trainingen goed is of dat teams eventueel samengevoegd kunnen worden. 

 
 
 


