
 

 

 

Algemene ledenvergadering BC Arta 14/09/2022 

 

1. Ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken. 

 

2. Terugblik afgelopen seizoen 

We zijn gestart met een nieuw bestuur. Er was nog de nasleep van corona. We hebben het 50-jarig jubileum goed gevierd. 
En we hebben voor de eerste keer aan de Avondvierdaagse meegedaan en dat was een groot succes. We hopen volgend 
jaar op nog meer deelnemers. 
De barbecue aan het einde van het seizoen is zo goed bevallen, dat we daar een jaarlijks terugkerende activiteit van willen 
maken. Goed voor de betrokkenheid met elkaar. Samen nadenken over de locatie, wederom bij de Waterwyck of ergens 
anders? 
Verder hebben we een eigen mascotte gekregen; Mr. Arti. We hebben veel nieuwe leden gekregen dit jaar: van 48 naar 96 
leden momenteel ingeschreven. Tevens zijn er momenteel een stuk of 30 kijkers.  
 

3. Vooruitblik komend seizoen.  
Zoals het er nu voor staat komt er een 2e U12 team in januari. Daarom hebben we wel extra trainers en coaches nodig. 
Momenteel hebben we een U8, U10, U12, U14, U16 en een Heren team.  
Als tips worden genoemd om coaches te lenen van andere verenigingen en stagiairs. Wij staan al aangegeven als 
stagebedrijf maar tot op heden hebben we nog geen stagiairs. We zijn langzaamaan ook gestart met een paar jongeren uit de 
U16 te trainen als assistent-trainer bij de U12 teams.  
Ook wordt de vrijwilligersbank genoemd. Sociaal werk in de Kop vragen naar mensen. Wij hebben geen middelen om trainers 
te betalen, het is allemaal vrijwilligerswerk. Wel betaal je als trainer geen verenigingsgeld. 
De Grote clubactie komt er weer aan. Op de volgende training worden de boekjes uitgedeeld en iedereen ontvangt op 
zaterdag 24 september een email met meer informatie. 
Op 19 november is er een toernooi van de U10 en daar hebben we nog mensen nodig voor tafelen. 
 

4. Herbenoeming bestuur.   
Vorig jaar hebben we op één persoon na (Jorn de Haan) een voltallig nieuw bestuur bij BC Arta: 
Voorzitter     : Wouter Burggraaff 
Secretaris     : Judith Hup 
Penningmeester/ledenadministratie  : Marian Frijllink 
Wedstrijdsecretaris    : Jorn de Haan 
2e wedstrijdsecretaris    : Sven de Groot 
 
Tijdens de barbecue is het vorige bestuur bedankt met een cadeau en aandenken.   
 

5. Activiteiten commissie.  
Organisatie toernooien en andere activiteiten. Van daaruit hebben we weer diverse commissies per activiteit. 
 

6. Financieel jaarverslag 

 
 
Goedgekeurd door de kascommissie bestaande uit: Stefan van Uden en Richard Hoogstraten, waarvoor onze hartelijke dank. 
 

  



 
 
 

7. Verslag kascommissie 
De kascommissie is akkoord gegaan met het opgeleverde financieel jaarverslag. 
 

8. Vaststellen contributie.   
Elk 2e lid uit 1 gezin krijgt 20% korting op de contributie en vanaf het 3e lid 40% korting.  
Het voorstel was om de 40% te laten vervallen. Maar aangezien hier wat vraagtekens en weerstand op kwamen, hebben we 
als bestuur besloten om dit op de volgende bestuursvergadering te overleggen wat hiermee wordt gedaan. 
Er wordt aangegeven dat aspirant(leden) altijd kunnen aankloppen bij sociaal werk in de kop, voor o.a. het jeugdfonds en 
volwassenfonds.  
 

9. Vrijwilligers 
Iedereen heeft een formuliertje meegekregen en we hopen op nog meer vrijwilligers, want de vereniging kan alleen goed 
blijven draaien op voldoende vrijwilligers. Meedenken mag altijd! Er wordt aangegeven dat er op maandag 26 september een 
vrijwilligersavond in De Buze is. Voor verenigingen om te leren aan vrijwilligers te komen. 
Bernd-Jan Kwast zal zich inzetten (i.s.m. het bestuur) om een basketbal basis cursus te organiseren, datum wordt nog 
bekend gemaakt (met de precieze invulling ervan). 
 

10. Rondvraag 
- Startende leden missen soms wat informatie en er komt veel op ze af. We gaan het introductiedocument dat we 

hebben aanvullen met nog meer juiste informatie. Inmiddels is deze volledig gemaakt en o.a. in de nieuwsbrief 
geplaatst. Nieuwe jeugdleden zullen deze informatie ontvangen bij het inschrijfformulier. 

- Ontvangst nieuwe leden verdient ook nog wat aandacht. Ze melden zich aan en Marian geeft bij de desbetreffende 
trainer aan dat er iemand op de training komt meedoen. Het zou prettig zijn als er iemand uit het team diegene aan 
de hand neemt en o.a. de ballenkast laat zien en wat dingen kort uitlegt. 

- Er wordt genoemd dat er de Old Stars zijn bij andere verenigingen, ook mooi om over na te denken of het ook iets 
kan zijn voor BC Arta. Gepensioneerden en geblesseerden kunnen dan leuk sporten bij hun favoriete club. 

 
- Er wordt verder aangegeven dat de Heren een klacht hebben over de douches, het klimaat in de sporthal en de vloer 

is vaak erg vies. Wouter en Marian hebben al eerder een gesprek gehad over het klimaat en de vloer en toen werd 
aangegeven dat de zaal één keer per week op zondagavond volledig wordt gedweild. Maar met allerlei basisscholen, 
sportverenigingen etc. is dat niet voldoende gebleken. Andere verenigingen vragen hoe zij het ervaren en samen er 
over praten. Inmiddels heeft Wouter zeer binnenkort een afspraak met de Waterwijck om deze klachten neer te 
leggen. 

- Er wordt nog gevraagd naar de scheidsrechterscursus van de Red Giants. Deze zou gegeven worden afgelopen 
seizoen. Er wordt hier navraag over gedaan. 

 
 
 


