Verslag Algemene Ledenvergadering BV Penta op 20 juni 2017
Punt 1. Opening en vaststellen agenda
Voorzitter Frits Wille heet een iedereen welkom en opent de vergadering. Naast het bestuur zijn er
13 aanwezigen.
De agenda wordt met de volgende wijziging vastgesteld; de presentatie van Jubileumcomissie Penta
50 jaar wordt gewijzigd van punt 11 naar punt 3
Punt 2 Mededelingen:
- Afwezig met kennisgeving: Ypie Veenstra
Punt 3 Presentatie Jubileumcomissie Penta 50 jaar
Maarten Rijken geeft een presentatie van de plannen voor het jubileum jaar 2018. Penta is in 1968
opgericht en dit wil de jubileumcommissie in 2018 groots vieren met een mixtoernooi, jeugd – ouder
toernooi en een feest voor (oud) leden. De commissie is met voldoende commissieleden en er is een
planning gemaakt voor alle activiteiten. Het idee is dat financieel het jubileum zelfvoorzienend is.
Vanuit het bestuur is er € 250,-- gereserveerd en de recreanten geven aan dat ze mogelijk ook een
financiële bijdrage geven uit hun eigen recreantenpot waar nog wat geld in zit.
Punt 4 Verslag Algemene Ledenvergadering BV Penta 16 juni 2016:
Het verslag wordt goedgekeurd.
Punt 5 Jaarverslag BV Penta 2016-2017:
Frits Wille geeft aan dat door het ontbreken van een secretaris dit seizoen niet gewerkt is met
notulen van de bestuursvergadering maar met een actielijst. Daarom is geen volledig overzicht van
dit seizoen maar heeft hij zelf een verslag geschreven.
Gestart met gedeeltelijk nieuw bestuur, Jan en Ivo hebben zich snel ingewerkt
Samenvoeging bond leidt tot meer/andere regels, we hebben daar als bestuur te weinig grip op,
heeft ook met aandacht te maken. Het beste wat we nu kunnen is volgen: meer regelgeving qua
eisen aan scheidsrechters, jury en kader. Legt druk, maar biedt ook kansen , o.a. Veranging van ISS,
systeem, overgang naar Sportlink. Al zal dat nog hier en daar wel wat gedoe gaan opleveren…
Nieuwe website, nieuwe webshop met eigen Penta artikelen. O.a. Ook het nieuwe honeybadger logo
voor de jeugd. Gaan we vaker terugzien
Gestart met nieuwe trainersgroep
U12, Miranda, eerst zonder achtervang, maar later met Eileen. Groep is gegroeid en wordt langzaam
maar zeker klaargestoomd voor competitie
Esther en Manon op de U14, veel geleerd, niet altijd makkelijke groep, maar wel een goed resultaat
in 1e helft. Toen gepromoveerd en dat viel ff tegen. Veel geleerd, op naar volgend seizoen
U16, Kagor en Jan vd Bergh. Mooie ontwikkeling doorgemaakt, alles gewonnen in 2e klaase,
gepromoveerd en daarna ook bijna alles gewonnen in de 1e klasse. Top, al blijkt niet iedereen even
goed in de ambitie mee te kunnen, daar moeten we als vereniging aandacht voor hebben.
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U18, Suard en Mo, instabiele groep, met soms te lage opkomst op trainingen. Later samen gaan
trainen met H1, is voor aantal jongens goed geweest, maar is ook een risico. Onderaan de
middenmoot (met 7 teams sta je dan 2e van onderen)
Dames, wat afhakers maar wel voldoende levensvatbaar. 5e plaatst geeindigd.
Heren1: het is tijd voor een nieuwe generatie. Op doelslado op 1 na laatste plaats geeindigd in 2e
klasse.
Recreanten: geen bijzonderheden, stabiele groep.
Dalend leden aantal over gehele linie, wel meer stabiliteit in de club, veel enthousiasme bij trainers
en ouders.
Scheidsrechter cursus, verplicht voor iedereen vanaf 15, ook dit jaar weer. Op eigen houtje
Best wel veel aan clinics ed gedaan, ook in samenwerking met Theway4you. Lekker laagdrempelig,
komen nog niet direct leden uit, maar wel goede samenwerking.
Ook goede samenwerking met Aris, 2 - 3 keer met groep naar toe gegaan, ook kaarten voor bestuur
in business club, is goed voor onderlinge band tussen de clubs.
Komend seizoen: nieuwe rol voor Mike als trainerscoordinator, meer lijn in de technische aanpak
creeeren o.a. door een pilot met nieuwe online tool online basketball academy (o.a. Ook bij Batouwe
(Bemmel) en Risne Stars (Rijssen)
Komend seizoen: het jubleum jaar, Penta 50 jaar, gaan we mooi feest van maken, zie presentatie van
Maarten

Voor het volgende seizoen is er een belangrijke wijziging. De bond gaat over naar Sportlink en het
gebruik van digitale wedstrijdsheet. De club moet hiervoor investeren in tablets plus voor start van
het seizoen een aanvullende tafelcursus. Met de opheffing van het rayon is er een beweging naar
meer professionaliseren. Daarom wordt volgend seizoen ook ingezet op het opleiden van het
trainingskader waar Mike een belangrijke rol in zal gaan vervullen.
Punt 6 Financieel verslag 2015-2016:
Het financiële verslag wordt uitgedeeld en toegelicht door penningmeester Jan Slingerland. Het
eerste blad is een overzicht van de bezittingen en schulden van Penta. Ten opzichte van vorig jaar
staat Penta er financieel beter voor. Het merendeel van de openstaande sponsorbedragen van vorig
seizoen zijn ontvangen plus dat de sponsorbedragen voor dit seizoen ook zijn ontvangen. De
schulden bij het sportbedrijf en de bond zijn ingelopen en de het saldo op de bankrekening is
toegenomen.
De staat van baten en lasten sluit met een positief saldo waarbij er dit seizoen ook gereserveerd is
voor nieuwe tenues en de opleiding van het trainingskader. De contributie is uiteindelijk boven
begroting aangekomen door aanwas van nieuwe leden dit seizoen. De zaalhuur lijkt hoger dan vorig
seizoen maar hier zit nog een overloop in van iets meer dan twee duizend euro uit het vorige
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seizoen. Gecorrigeerd hiermee is de zaalhuur onder begroting uitgekomen door strak plannen van
zaal door wedstrijdsecretaris Ivo de Groot plus dat gedurende het seizoen trainingen van U18
gecombineerd zijn met de heren.
Er wordt door Kagor Rorafui nog een vraag gesteld over de boetes van de bond. Aan het start van het
seizoen zijn er meerdere boetes geweest i.v.m. foutief invullen van wedstrijdsheets. Door aandacht
hiervoor te vragen plus dat Ivo de Groot voor het opsturen de sheets controleert zijn de boetes
gedurende het seizoen afgenomen. De bond geeft aan dat met de komst van het digitale
wedstrijdsheet er eigenlijk geen boetes meer mogelijk zijn voor fouten in het wedstrijdsheet als de
ledenadministratie in Sportlink actueel is.
Punt 7 Kascontrole:
Jan van der Molen en Durk van der Molen hebben de administratie gecontroleerd en in orde
bevonden. Het bestuur wordt decharge verleend door de vergadering.
Punt 8 Benoeming kascommissie
Jan van der Molen en Durk van der Molen stellen zich wederom beschikbaar voor de kascontrole
voor het komend seizoen aangevuld met Gerard van der Veen.
Punt 9 Begroting 2017-2018:
Penningmeester Jan Slingerland licht de begroting toe. De contributie inkomsten zijn hoger begroot
dan vorig seizoen i.v.m. meer leden. Inkomsten uit sponsoring wordt lager begroot i.v.m. vertrek van
Azie als hoofdsponsor. Tijdens de vergadering geeft Gerard van der Veen aan dat Tweewielers
Heerenveen en Gorredijk wel hoofdsponsor wil worden van Penta. Over het punt sponsoring wordt
nog doorgesproken idee vanuit de leden/ouders is dat hier meer mogelijk moet zijn om de
contributie te drukken. Het bestuur onderschrijft dit maar geeft aan dat hiervoor eigenlijk een
sponsorcommissie voor moet worden aangesteld. Oproep aan een ieder om zitting te nemen in de
sponsorcommissie.
Doelstelling van het bestuur voor volgend seizoen is om de contributie niet te laten stijgen. Wel zijn
er wijzigingen in de trainingstijden, de dames gaan twee keer per week trainen i.p.v. één keer en U14
naar drie keer. In de begroting is wel rekening gehouden met meer trainen door U14 maar niet dat
de dames naar twee trainingen in de week gaan. Het effect hiervan op de contributie wordt nog
brekend en de contributiebedragen voor het volgende seizoen worden nog op de site gepubliceerd.
Punt 10 Verkiezingen bestuur:
Nieuw dit jaar is dat het bestuur ieder jaar aftreed en daarmee de bestuursleden ook kunnen
aangeven of ze wel of niet herkiesbaar zijn plus dat er de mogelijkheid is van tegenkandidaten. Er zijn
geen tegenkandidaten waarmee het bestuur aftreed en daarna benoemd wordt voor het volgende
seizoen.
Punt 11 Competitie en trainingen:
Het volgend seizoen zijn er de volgende teams en coaches:
U12 – Miranda van Gils en Ilonka Debets
U14 – Esther van der Sluis en Manon Maychrzak.
U16 - Jort Kuiphuis & Jelte Hoogterp
U18 – Suard Posthuma en Mohammed Hoessein
Heren 1 –zonder trainer / coach
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Dames – Maarten Rijken
De trainingstijden zijn aangevraagd bij het sportbedrijf maar is nog geen goedkeuring ontvangen. Als
de trainingstijden definitief zijn worden op de site gezet en gemaild.

Rondvraag:
Er is één vraag tijdens de rondvraag over de trainingen volgend seizoen. Dit seizoen is er vroeg
gestopt met trainingen i.v.m. vroeg stoppen van competities en aantal feestdagen / vakanties in
april- mei waardoor weinig trainingsdagen eind april en in mei waren. De planning voor volgend
seizoen is door te trainen tot het midden van mei i.p.v. eind april.
Sluiting:
Frits Wille bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.
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