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Notulen ALV 

Notulen Algemene Leden Vergadering Bandy Vereniging Nijmegen 
 

Woensdag 2 oktober 20.00 2018 uur in het Triavium in Nijmegen 
De namen van de aan- en afwezigen worden niet gepubliceerd. 

 
1. Eugene heet iedereen namens het bestuur welkom. Fijn dat zoveel mensen zijn gekomen. 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
§ Het Triavium bekijkt of de toegangspoortjes gekoppeld kunnen worden aan de passen. Tot die tijd 

blijft de huidige situatie in stand en komen er geen nieuwe passen. 
§ Kleedkamers: Als bij aanvang van een training de kleedkamers niet in orde zijn, graag foto’s maken 

en melden bij receptie. Als je niets meldt, wordt ervan uitgegaan dat de vereniging 
verantwoordelijk is en kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. Actie: 
Teambegeleiders melden dit bij de teams. 

§ Eugene en Inge hebben gesprekken met de Bandy Bond, de gemeente en het Triavium gevoerd en 
een extra verenigingsuur op de vrijdag kunnen bemachtigen. Nu gebruiken we dat voor jeugd, we 
bekijken per periode waar dat uur het best voor ingezet kan worden. Vanuit de ALV komt de 
opmerking dat het tijdstip niet ideaal is en niet bruikbaar voor alle teams. Dat klopt, maar we zijn al 
heel blij dat we überhaupt een extra uur hebben kunnen krijgen, er was geen andere optie. 

§ Competitie: De huidige competitievorm verliep moeizaam, daarom gaan we kijken naar een andere 
opzet. We denken aan een toernooivorm, circa 2x per jaar voor teams van buiten, 1e, 2e en de 
Legends. Als dit doorgaat, zal het eerste toernooi waarschijnlijk in december zijn.  

§ Sponsoring: we hebben al een aantal jaar geen sponsor. Het is lastig als kleine vereniging om 
exposure te krijgen. Het is wel iets verbeterd door het WK. Als iemand ideeën heeft, graag! 
 

3. Financieel verslag penningmeester 
Bas heeft samen met oud-penningmeester Rens het verslag gemaakt en laten controleren door een 
accountant. Dorien en Eric hebben de kascontrole gedaan. Er waren een paar vragen die Bas goed 
heeft kunnen beantwoorden. 

§ Achterstallige contributie: wordt nog een groot deel van verwacht 
§ Oud papier: geld komt pas in augustus binnen. 

 
4. Begroting seizoen 2018/2019 

Er zijn meer contributie-inkomsten doordat er meer nieuwe leden zijn dan begroot. 
§ Oud papier inkomsten dalen doordat er minder oud papier opgehaald kan worden door het gebruik 

van ondergrondse containers (we worden per kilo betaald). In augustus 2017 hebben we extra 
lopers van de DAR moeten betalen omdat er geen lopers waren. We moeten blijven bezien of het 
rendabel is, dat blijft ook zeker dit seizoen punt van aandacht in het bestuur. 

§ Incasso’s voor de huur van uitrusting komen nog. Bas kon pas laat bij de rekening doordat Rens al 
was uitgeschreven. 

§ De begroting gaat uit van 70 leden. In overleg met Rens is een inschatting gemaakt: 
Opbrengst oud-papier hetzelfde als vorig jaar, sponsoring is lastig inschatten omdat niet van 
tevoren duidelijk is hoeveel mensen ze nodig hebben bij St. Stevensloop en 7-heuvelenloop, clinic 
ROC vindt ook dit seizoen plaats. 

§ IJshuur: huurprijs is verdeeld in vaste uren tegen lager verenigingstarief en overige uren tegen vol 
tarief. 

§ De bestuursverzekering is nog steeds niet geregeld. Bas gaat daar wederom achteraan. 
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5. Voorgenomen contributieverhoging 

Het bestuur stelt een contributieverhoging voor van €25 per lid. Daarmee bekostigen we het extra 
ijsuur, de verhoogde huurprijs van ijs, de teruglopende inkomsten oud-papier en bouwen we een 
buffer op. We willen niet nogmaals in de situatie komen dat we een ijsuur moeten afstaan. 
Bovendien wil de gemeente op den duur af van het verenigingstarief, dat betekent een verhoging 
van 40% op de ijshuur waar we ons voor in moeten dekken. 
Stemmen: 3 tegen (fors bedrag in een keer), 11 voor. Het voorstel is aangenomen. 
 

6. Incassomomenten contributie 
Met ingang van dit seizoen wordt het aantal incassomomenten teruggebracht naar twee. We willen 
de rekeningen op tijd kunnen betalen (gemeente wil vooraf betaald worden voor ijshuur) en nu 
komt het geld te laat en te verspreid binnen. 
De ALV brengt goede argumenten in wat betreft de incassodata, die worden veranderd in eind 
november (ivm datum ALV) en eind januari (betere spreiding voor leden). 
Hoe de incasso van de huur uitrusting geregeld gaat worden, wordt nog door Bas bekeken. 
 

7. Het nieuw huishoudelijk reglement 
Opmerkingen: 

§ 4.1.13 staat er dubbel in. Inge past dat aan. 
§ De uitgifte en verhuur van uitrusting is niet zo goed is geregeld als nu in het reglement staat. Er 

dwalen veel sleutels van de kasten rond en er is geen zicht op wie wat pakt en ja/nee teruglegt. 
Moet het er dan wel in?  Ja, organisatie van verhuur en registratie staat hoog op agenda. In 
november rond de tafel om te bespreken hoe dit vormgegeven kan worden. 
Het nieuw huishoudelijk reglement wordt met algemene stemmen aangenomen. Na goedkeuring 
van de notulen in de eerstvolgende bestuursvergadering plaatst Inge ze op de website. 
 

8. De AVG/privacy 
De wetgeving persoonsgegevens heeft ons aardig beziggehouden dit jaar. In samenwerking met 
een professional is een verklaring opgesteld, die voorlopig aan het huishoudelijk reglement wordt 
toegevoegd. We zoeken uit of het daar hoort, of dat het in de statuten moet worden opgenomen. 
Statuten zijn sowieso verouderd, zullen geactualiseerd moeten worden. 

§ Mailadressen en andere gegevens zijn alleen beschikbaar voor het bestuur. Ook het 
inschrijfformulier is aangepast, nieuwe leden vinken aan als ze geen mail wensen te ontvangen. 

§ Het is extra belangrijk dat de website up to date is zodat iedereen de noodzakelijke informatie 
beschikbaar heeft. 

§ App-groepen blijven bestaan: mensen kunnen zichzelf uit een groep verwijderen als ze er niet in 
willen zitten. 

§ Het voorstel vanuit het bestuur is om de huidige leden zich zonder tegenbericht akkoord te laten 
verklaren met mailcontact, maar volgens de ALV mag dat waarschijnlijk niet. Beter is om een 
formulier te maken om leden in te laten stemmen met Bandy-gerelateerde mail vanuit het bestuur. 
Actie: Inge vraagt bij andere verenigingen na hoe zij dit opgevangen hebben.  
 

9. Bestuurswijziging 
Lieke Dekkers stopt. Ze krijgt eeuwige dank en een bloemetje. Als opvolger wordt Stanley Sprij 
voorgesteld en dit wordt met algemene stemmen aangenomen. De rolverdeling wordt in komende 
bestuursvergadering opnieuw vastgesteld. 
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10. WVTTK 
§ De registratie van huur uitrusting en de uitgifte van spullen klopt nog steeds niet. We gaan in 

november met elkaar bespreken wat wenselijk is en hoe het aangepakt gaat worden.  Het lijkt 
duidelijk dat er een huurovereenkomst plus registratie moet worden gemaakt 

§ Welke wedstrijden zijn er voor de jeugd? Vanuit de vereniging worden het Piwi- en Sint-toernooi 
georganiseerd, dit seizoen proberen we ook een vriendjes en vriendinnetjes-toernooi te houden. 
Door het jaar heen kijken we of er meer te doen is (eventueel via Bandybond). Er is geprobeerd of 
de jeugd een keer in Duitsland kan spelen, maar daar hebben ze te weinig ijsuren waardoor het 
afgelopen seizoen niet is gelukt. 

§ Er is een app in de appgroep van het 2e (en 1e ?) over Landbandy verspreid, zijn daar kosten aan 
verbonden? En hoezo zouden we ons af moeten melden, we hebben ons nergens voor aangemeld. 
Het bestuur heeft gemerkt dat er iets speelt. Tijdens trainingen, per mail en app zijn vragen gesteld 
en opmerkingen geplaatst. De betreffende app is namens de Bandybond verspreid, de vereniging 
weet hier niets van. Duidelijk is dat het voor onrust en onduidelijkheid zorgt en dat het niet 
wenselijk is dat de Bandybond zomaar leden aanspreekt/schrijft. Het bestuur neemt actie. 

§ Tijdens de wedstrijd in Haarlem vorig seizoen, stonden hun spelers zonder de noodzakelijke 
bescherming op het ijs.  Als ze hier komen spelen, van tevoren duidelijk communiceren dat ze 
alleen het ijs op mogen als ze een goede en volledige uitrusting hebben. Bij het toernooi was het 
een erg onveilige situatie. 

§ De teambegeleiders zijn niet gekend in de beslissing over het extra jeugduur, maar wel de trainers. 
Ook is te laat gevraagd of ze de kledinguitgifte op de eerste trainingen wilden verzorgen. Vervelend 
dat ervan uitgegaan wordt dat ze het wel zullen doen. Wat betreft het eerste punt: we moesten 
natuurlijk zeker stellen dat er een trainer zou zijn voor het vroege uur voordat we dat het hele 
seizoen zouden huren. Meer overleg was niet mogelijk omdat er geen andere tijdstippen 
beschikbaar waren. Wie welke teams gaat begeleiden en hoe kledinguitgifte geregeld gaat worden, 
wordt nog besproken. Bas wil Jeugd B begeleiden. Wat betreft het tweede punt: vervelend dat het 
zo dwingend is overgekomen, dat had inderdaad anders gemoeten. 

§ Idee: laat mensen die uitrusting lenen een schoen inleveren. Dan weten we zeker dat we het 
geleende meteen terugkrijgen. 

§ Het was op de eerste traingingsdagen een grote troep in het hok. Wie is verantwoordelijk? Idee: 
Foto’s maken als het een troep is. De Bandybond is al gemaild, het 1e team moet aangesproken 
worden, nu tolereren we het gedrag van enkele spelers uit dat team. We gaan het dit seizoen het 
hok opnieuw indelen en opruimen. Het beheer van het hok en uitrusting staat hoog op de agenda. 
Misschien ook nieuwe sloten? Er zijn veel sleutels in omloop. 

§ Ballen verdwijnen tijdens trainingen. Ze worden over het net geslagen en niet opgehaald, met 
name door 1e en team NL. Lange baanschaatsers nemen ballen mee op zaterdag.  We gaan met de 
teams in gesprek. Bandybond is al gemaild. 

§ Ter info: Ballen moeten niet meer in de vriezer worden bewaard! 
 

11. Sluiting: Bedankt voor de komst en betrokkenheid. Notulen worden op de website gepubliceerd na 
goedkeuring in de eerstvolgende bestuursvergadering. 

 
 
 

 


