
 
Notulen Algemene Leden Vergadering (ALV) MBCA  
Datum: 9 maart 2022 in de kantine van de Goudsmithal 
Aanwezigen: bestuur (Paul Kienstra, Wybrand Oosterbaan, David Pablos en Hester van der 
Sloot) + 17 leden 
 
 

1. Welkom en vaststellen agenda. 
Het bestuur heet iedereen van harte welkom en is blij eindelijk (na 3 jaar) weer een 
fysieke ALV te kunnen organiseren. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Uittreding bestuursleden / Verkiezing nieuw bestuurslid 
Het bestuur neemt onder veel dank afscheid van Rick Blom en Rinco van der Baan, 
beide vele jaren actief voor MBCA in het bestuur (en andere functies). Rick wordt 
ingebeld omdat hij in quarantaine zit, er worden later op de avond wijn en bloemen 
bij hem langs gebracht. Van Rinco nemen we ter plekke afscheid, ook hij krijgt 
bloemen en een fles wijn. Daarna besluit de ALV met algemene stemmen Paul 
Kienstra toe te laten treden tot het bestuur. 
 

3. 4 pijlers beleid MBCA  
Paul geeft een toelichting op de 4 pijlers van MBCA die in ons beleid worden 
genoemd: jeugd (w.o. BCool), breedtesport (w.o. groei vereniging), topsport 
(mannen- en dameslijn), maatschappelijk belang (w.o. 3x3 Unites en instuif 3x3 op 
zondagmiddagen). Deze pijlers waren bij veel leden niet bekend, maar de aandacht 
ervoor wordt gelukkig wel herkend. Het bestuur benadrukt dat alle pijlers evenredige 
aandacht moeten krijgen. Het bestuur zal hier de komende tijd vaker op terug komen 
en deze pijlers (ook samen met de leden) verder uitwerken.  
 

4. Veilig Sporten bij MBCA:  
Tijdens 2022 zullen we werken aan een plan van aanpak op het gebied van veilig 
sporten ism Okke ter Velde (NBB). Onder veilig sporten valt wat het bestuur van 
MBCA betreft o.a. EHBO (beleid, kennisvergaring, materiaal, opslag etc.), 
calamiteiten (BHV, oefening etc.), grensoverschrijdend gedrag (VOG, pesten, racisme, 
ongewenst contact, vertrouwenspersoon etc.). De vergadering dringt aan op een zo 
snel mogelijke start van het regelen van VOG’s. Uiteindelijk is een “totaalpakket” het 
doel en ook heel belangrijk zodat op  alle vlakken aandacht is voor veilig sporten. 
Aanvullende onderwerpen die raken aan veilig sporten die door de aanwezigen 
worden aangedragen: mental-coaching, voeding, fysiotherapie: Het bestuur zal deze 
onderwerpen bespreken en bekijken wat structureel, dan wel incidenteel haalbaar is. 
 

5. Sponsoring / Communicatie / Evenementen 
MBCA: dat ben jij! Club is geen winkel/bedrijf.  Met leden, voor leden…. Kortom: we 
hebben vrijwilligers nodig! Sponsorcommissie, evenementencommissie, 
communicatiecommissie, zaalmanagers. De aanwezigen opperen dat het wellicht 
eenvoudiger is om met kleine, concrete vragen aan specifiek personen te beginnen 



ipv meteen met een commissie. Voorbeelden van andere verenigingen worden 
genoemd. Denk aan: meer ‘evenementen’’ (kleine dingetjes) voor de kleintjes zodat 
je ouders meekrijgt, denk bijv. aan iets als: elk jeugdteam krijgt een kan limonade na 
de wedstrijd, waardoor iedereen niet meteen naar huis gaat na de wedstrijd. Kleine 
dingen organiseren die dan “bij de vereniging” gaan horen. Volgend jaar zouden we 
ook weer ons eigen basketbalkamp willen organiseren.  
Barbara en Danyn bieden zich aan om mee te denken over kleine activiteiten om 
meer verenigingsleven te creëren.  
Taken toewijzen, is dat wat? J, indien duidelijk is wat de taak inhoudt. Bijv. voor de 
zaalmanagers: er wordt nu gewerkt aan het vastleggen wat je moet doen als 
zaalmanager door Melike Yildez en Paul zodat we daarna deze taken kunnen 
toewijzen. Het bestuur zal een brainstorm organiseren met Barbera + Danyn. 
Website is niet up-to-date vooral ook qua basic-info over de club geeft men aan. Het 
bestuur is hiervan op de hoogte en wil dit ism sportlink gaan aanpakken. De 
afgelopen periode was echter de leden- en financiële administratie via sportlink op 
orde brengen prioriteit.  
 

6. Technische terugblik en vooruitblik 
Grisjo Koers licht dit onderdeel toe. Er sinds 2 jaar een leeftijdscoördinator per elke 
categorie, waardoor de TC capaciteit is uitgebreid en geprofessionaliseerd. Meer 
structuur binnen de TC en het technisch plan was uitgewerkt, maar toen kwam 
corona….. en ging alle aandacht naar het op buitenveldjes door kunnen sporten. DE 
TC is nu al weer bezig met het samenstellen van het trainers”corps” voor komend 
seizoen. Daarna gaat de focus weer op het stroomlijnen van het gehele 
trainingsbeleid (meer 1 geheel (team maken) van trainers en het trainingsbeleid). Dat 
er wachtlijsten zijn vindt de TC en het bestuur echt heel jammer, maar ruimtegebrek 
en moeite om trainers te vinden maken dat het echt niet anders kan op dit moment. 
Wel hebben we daarom nu een 3x3 instuif op zondagmiddag voor oudere jeugd. De 
aanwezigen complimenteren de TC en het bestuur met de kwaliteit en organisatie 
van de trainingen en de inzet om tijdens corona toch trainingen (mn ook buiten) te 
organiseren. 
 

7. Financiële terugblik en vooruitblik  
De penningmeester (Wybrand) licht de financiën toe, terwijl de aanwezigen deze 
informatie ook op papier ontvangen. Dit betreft 3 seizoenen: 2019-2020 (1e 
coronajaar, half seizoen), 2020-2021 (het seizoen dat we nu willen afsluiten) en 2021-
2022 is het huidige seizoen (stand tot 5 maart 2022). Ondanks de corona zijn we als 
MBCA goed uit deze periode gekomen. Een beperkt aantal opzeggingen, wel iets 
minder contributie-inkomsten en dus en iets lagere reserve. Wel willen we graag 
meer sponsoren (bijv. een paar kleinere (ouders met bedrijven) en ook een grotere), 
daar is een sponsorcommissie nu mee bezig.  
Grote Clubactie: afgelopen 2 jaar hebben we niet meegedaan (ivm scheve 
verhouding tussen investering en opbrengst), we willen dit graag komend jaar wel 
weer oppakken. Danyn wil graag meehelpen en Hester zal dit dus samen met haar 
weer oppakken. 
 
 



8. Statuten en huishoudelijk reglement 
Gedurende 2022 bekijken we deze opnieuw zodat we ze kunnen actualiseren. Daarna 
kunnen we deze dan (samen met de Engelstalige versie ervan) vaststellen in de ALV 
van 2023. 
 

9. Decharge bestuur.  
Er wordt door de ledenvergadering decharge verleent aan het bestuur voor het 
seizoen 20-21.  
 

10. Rondvraag 
Vloer van de gymzaal is echt heel gevaarlijk. Ook schoonmaak is een probleem. Paul 
en Wybrand maken binnenkort weer een afspraak met AmstelveenSport en zullen dit 
meteen aankondigen als belangrijk aan te pakken onderwerp. 

 


