
Verslag van de Algemene Ledenvergadering MBCA   
Datum: 16 juni 2019 

   Aanwezig: 16 leden 

 

Om 16.00 uur opent de voorzitter (Rinco van der Baan) de vergadering met een dankwoord aan de 
trainers, coaches, ouders, spelers en vrijwilligers voor het mooie afgelopen seizoen. Weinig leden zijn 
ter vergadering, mogelijk mede door de niet zo handige planning (Vaderdag) en mindere 
communicatie irt het BCool toernooi. Het bestuur zal dit voor komend jaar beter bekijken. De 
beperkte opkomst kan ook positief worden bekeken, blijkbaar is men tevreden met hoe het gaat. Het 
is echter wel noodzakelijk dat iedereen op de hoogte is, dus de info moet wel te vinden zijn. 

- Daarna bespreekt hij het MBCA 2.0 plan (zie PP slides in bijlage en op website). Hoofditem is 
de evaluatie van de vernieuwde structuur voor de technische commissie waarbij Hans 
Bosman als secretaris aan de TC is toegevoegd om de gang van zaken rond m.n. 
teamsamenstelling te structureren zodat de communicatie hierover naar ouders, spelers en 
trainers duidelijker is. Dit was nodig omdat we van 40 leden 8 jaar terug gegroeid zijn naar 
418 leden en dan kan alles niet meer alleen even tussendoor besproken worden. Dit is 
afgelopen seizoen van start gegaan. Deze versterkte structuur bestaat o.a. uit: vaste 
momenten van overleg tussen TC en aanspreekpunten per leeftijdslijn ivm 
teamsamenstelling, duidelijke communicatie tussen TC, aanspreekpunten, trainers/coaches 
en teamouders m.b.t. het beleid bij teamsamenstelling en ook de technische 
ontwikkelingslijn.  De teamindeling is nu echt met alle trainers gedaan, dit is een belangrijke 
verbetering. 
Er worden nav de evaluatie de volgende opmerkingen gemaakt: 

o Mid-term: is dit jaar niet gebeurd, maar gaat dit voortaan op verzoek of vindt het 
gesprek altijd plaats? De zal hier later nog een antwoord op formuleren, dat was 
tijdens de vergadering niet paraat. 

o Structuur TC en hele vereniging (en MBCA beleidsplan 2019-2023) moeten ook op de 
website.  

o Het blanco rating formulier (dat trainers/coaches gedurende het seizoen bij houden 
van spelers zodat op basis daarvan beslissingen kunnen worden genomen bij de 
teamsamenstelling) zal op de website komen te staan, zodat iedereen weet 
waarnaar gekeken wordt. 
  

Daarna bespreekt de penningmeester (Wybrand Oosterbaan): 
o de rekening van het afgelopen jaar (dat loopt nog tot 1 juli) en staat nu op een verlies 

van 1850 euro. Dit kan nog veranderen omdat er nog wat niet geinde contributies 
zijn. We kunnen wat hebben omdat we voldoende reserve hebben. We streven naar 
een buffer van 25% van de begroting om calamiteiten te kunnen opvangen.  

o Daarnaast bespreken we de begroting voor de komende jaren. Voor bijna 23.000 
euro zijn er nu vrijstellingen van contributie (bijv. ivm vrijwilligersfuncties), dit wil het 
bestuur gaan veranderen: max. vrijstelling is de hoogte van afdelingscontributie. Het 
bestuur is met de gemeente en Amstelveen Sport in gesprek om de zaalhuur 
(hoogste van de regio en duurder in het weekend tijdens wedstrijden) naar beneden 
te krijgen. Wij ermee bezig, maar dit gaat erg traag. 

o De contributie gaat 5% omhoog, mn vanwege de stijging van zaalhuur en BTW (6%). 
De contributies op website zijn nog oude bedragen.  

o Sponsoring staat op 8.000 euro per jaar is voor 19/20 gewaarborgd. Voor de jaren 
daarna moeten we ons best doen om meerdere sponsors (en 1 grote sponsor ter 



vervanging van High Five) binnen te halen. Post trainers zal dalen omdat we nu nog 
maar maximaal 1.700 euro per trainer moge betalen.  

o BCool gaan we in een aparte stichting onderbrengen. 
Hierover worden een paar vragen gesteld die Wybrand en Rinco beantwoorden. 
Begroting en de contributiebedragen voor 2019-2020 worden door de ALV goedgekeurd. 
 
Rondvraag/Opmerkingen: 

- In het najaar doen we weer mee aan de Grote Clubactie Meer info volgt in september. 
- Tijdens de rondvraag komt aan de orde wat de stand van zaken is m.b.t. het mogelijk zelf 

beheren van de kantine evt. icm huiswerkbegeleiding. Hier zijn wel wat verkennende 
gesprekken over gevoerd maar nog geen heel concrete plannen. Het moet wel een duidelijk 
haalbare zaak zijn willen we hier aan beginnen. 

Na de vergadering nemen de aanwezigen deel aan de BBQ. 

 

 

Dia’s evaluatie MBCA 2.0 

 

 

 

 



  

 


