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Notulen Algemene Ledenvergadering 

5 januari 2013 
 

 
Datum: 05-01-2013 Tijd: 19.00 – 20.00 uur  Locatie: Kantine Blue Hawks 

 

Aanwezig:  Derk Bosch, Martin Brinkhuis, Gordon Conradie, Erika Dunning, Jan 
Egbertsen, Marie-Louise Engelbrecht, Franklin Flocker, Susan 
Gerritsen, Nina van Giersbergen, Michiel Holsheimer, Maaike 
Holterman, Wybren de Jong, Jacqueline Karel, Duncan Langejans, 
Folkert Langejans, Edwin Noordenbos, Frank Nusman, Sebastiaan 
Postma, Karin Schaap, Arno de Swart, Ruly Weert, Miriam Wertwijn 
en Rogier van Zon 

Afwezig met kennisgeving:  Henri Bruins-Slot, Familie Pierik en Jan Ringnalda 
  

Agenda 

1 Opening door de voorzitter 
2 Vaststellen van de notulen van de vorige ALV 
3 Bekendmaking winnaar Grote Clubactie 
4 Benoeming nieuwe commissieleden en openstaande vacatures 
5 Begroting 2012 en 2013 
6 Vaststellen contributie 2013 
7 Kleding voor het seizoen 2013 
8 Beleidsplan 2012 - 2014 
9 Rondvraag 

 1 Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 19.10 uur. Hij doet het 
openingswoord en blikt op basis van het jaarverslag terug op het afgelopen seizoen. 

2 Vaststellen van de notulen van de vorige ALV 

Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering. De notulen 
worden ongewijzigd vastgesteld. 

3 Bekendmaking winnaar Grote Clubactie 

In 2012 hebben voor de eerste keer leden van Blue Hawks loten verkocht voor de Grote Clubactie. 
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Voor de persoon met de meest verkochte loten wordt een cadeaubon van Covee ter waarde van € 25 
beschikbaar gesteld. 
 
De winnaar is de achtjarige Duncan Langejans uit het BeeBall-team geworden. Er zijn in totaal 222 
loten verkocht, samen goed voor € 587,88. Duncan heeft hiervan 37 loten verkocht. Jan reikt Duncan 
de prijs uit en bedankt iedereen voor zijn inzet. 

4 Benoeming nieuwe commissieleden en openstaande vacatures 

Tijdens de vorige ledenvergadering zijn de eerste commissie- en bestuursleden benoemd. Inmiddels 
zijn er enkele verschuivingen geweest en hebben nieuwe vrijwilligers zich aangemeld. De kandidaten 
worden voorgesteld. Alle beschikbare kandidaten worden door de aanwezige leden unaniem gekozen. 
 

Functie Kandidaat 
Coördinator vrijwilligers Martin Brinkhuis (was lid Activiteitencommissie) 
Activiteitencommissie Miriam Wertwijn (wordt aanspreekpunt) 
Activiteitencommissie Susan Gerritsen 
Activiteitencommissie Nina van Giersbergen 

 

 
Er zijn nog wel steeds enkele vacatures. Jan brengt ze nog een keer onder de aandacht van de 
aanwezigen. Het gaat om de volgende vacatures: 
 

 Kascommissie 

 Lid financiële commissie 

 Trainer recreanten 

 Trainer BeeBall 

 Lid commissie honkbal 

 Lid commissie softbal 

5 Begroting 2012 en 2013 

Erika presenteert de begroting van 2013 en de jaarrekening over 2012. Blue Hawks eindigt het jaar 
2012 € 1.043 in de plus. Hier komen mogelijk nog extra inkomsten bij van een bordsponsor, die nog 
niet heeft betaald. 
 
Erika geeft aan volgend jaar een meer gedetailleerder jaarrekening te willen opstellen. Daarvoor moet 
beter in kaart worden gebracht wat de uitgaven zijn. Daarom doet ze het verzoek aan iedereen om 
duidelijk aan te geven wat er wordt ingekocht. Ook wil ze overal een kassabon van ontvangen. 
 
Frank vraagt naar verschil in inkomsten en uitgaven bij de post kleding. Erika licht toe dat er nog 
kleding op voorraad ligt. Het gaat om petten sokken en extra kleding. Dit komt ook mede door 
kleding, die wel is besteld door leden, maar nooit is afgehaald. 
 
Jacqueline vraagt naar de situatie rondom het gebruik van de kleedkamers door het Deltion College. 
Het gebeurt regelmatig dat de kleedruimtes niet schoon worden achtergelaten. Ze wil weten of we 
daar een vergoeding voor krijgen. Jan geeft aan dat we hiervoor van de gemeente jaarlijks een bedrag 
ontvangen van € 360 voor schoonmaak en onderhoud. Daarnaast heeft de gemeente onlangs op 
eigen kosten de muren van het clubgebouw geschilderd en gecoat. 
 
Jan geeft aan dat we nog geen officiële kascommissie hebben, maar dat Henri de jaarrekening en 
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begroting heeft gecontroleerd en kritische vragen heeft gesteld. 
 
Frank bedankt Erika voor het werk als penningmeester. 

6 Vaststellen contributie 2013 

Jan geeft aan dat er dit jaar opnieuw geen verhoging van de contributie nodig is. Vergeleken met 
andere clubs in Zwolle blijft de contributie hierdoor relatief laag. Wel wordt er een wijziging van de 
contributie voorgesteld. Het voorstel is om de contributie niet meer op basis van leeftijd te heffen, 
maar op basis van team. Administratief zorgt dit voor een lastenverlichting en ook binnen teams komt 
er hierdoor meer eenheid. De nieuwe contributie over 2013 wordt dan als volgt opgebouwd: 
 

 BeeBall: € 87,50 

 Pupillen honkbal: € 142,50 

 Aspiranten honkbal: € 142,50 

 Junioren honkbal: € 142,50 

 Heren honkbal: € 190 

 Heren softbal: € 190 

 Dames softbal: € 190 

 Recreanten: € 100 
 
Frank en Arno vragen hoe dit gaat worden geregeld met een speler die voor een hoger team uit wil 
komen. Ze willen weten of deze persoon dan ook meer moet betalen dan zijn leeftijdsgenoten. Rogier 
geeft aan dat dit klopt. Hij vertelt dat het juist voor meer voordelen zorgt voor spelers die in een lager 
team gaan spelen. Die situatie doet zich bij Blue Hawks eerder voor, zoals bij de junioren van 18 jaar 
en ouder. 
 
Het voorstel wordt door de aanwezige leden unaniem aangenomen. 

7 Kleding voor het seizoen 2013 

Blue Hawks heeft jarenlang gebruik gemaakt van SSK als kledingleverancier. De club is echter niet 
meer tevreden over de levertijd van SSK. Daarom heeft het bestuur gekozen om te wisselen van 
leverancier. Het bestuur stelt voor om met ingang van het seizoen 2013 kleding te gaan bestellen bij 
Covee. De levertijd is hier altijd zes weken en kledingstukken kunnen per stuk worden besteld. 
 
Frank vraagt of we de kleding nu zelf moeten bestellen. Rogier licht toe dat leden de kleding nog wel 
bij Blue Hawks kunnen passen, maar deze vervolgens zelf via een clubpagina op de website van Covee 
kunnen bestellen. Dit zorgt voor minder werk voor Blue Hawks. 
 
Het voorstel wordt door de aanwezige leden unaniem goedgekeurd. 
 
Rogier wijst de aanwezigen nog op de pasdag op zaterdag 19 januari. 

8 Beleidsplan 2012 - 2014 

Jan presenteert officieel het definitieve beleidsplan, die al eerder beschikbaar is gesteld via de 
website. In het beleidsplan staat wat Blue Hawks de komende jaren wil gaan doen en wat daarbij de 
aandachtspunten zijn. Jan geeft aan dat het grote voordeel van dit beleidsplan is dat iedereen nu 
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weet waar de energie van de leden in wordt gestoken. Uitgangspunten van het beleidsplan zijn 'Meer 
leden', 'Meer naar buiten communiceren', 'Interne communicatie' en 'Minder afhankelijk van externe 
financiële bronnen'. 
 
De eerste stap daarvoor is gezet. In overleg met Michiel heeft Rogier een nieuwe website voor Blue 
Hawks opgeleverd. Deze nieuwe website geeft de mogelijkheid om met meer mensen aan de website 
te werken. Rogier licht toe dat alle teams en de commissies nu zelf de website bij kunnen werken. In 
eerste instantie is alleen de basisinformatie opgeleverd. In de toekomst wordt de website uitgewerkt 
tot een uitgebreide clubportal. 

9 Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur. Na de 
Algemene Ledenvergadering start aansluitend de nieuwjaarsreceptie. 

 


