
Notulen van 
Algemene Ledenvergadering D.B.V. Rowic    donderdag 10-09-2020 19:45 uur 

 
• Paul Lange, voorzitter, opent de vergadering en vraagt de aanwezigen om toestemming 

tot het voeren van een BALV, unaniem besloten. 
 

Buitengewone Algemene Ledenvergadering D.B.V. Rowic  donderdag 10-09-2020 20:00 uur 
 

• Opening door de voorzitter: Paul Lange 
• Ingekomen stukken/mededelingen: geen  

 
• Toelichting jaarverslag 2019/2020 door penningmeester Tim de Boer: 
 
Kascontrole is nog niet uitgevoerd, Dirkjan Klok stelt zich beschikbaar als kascommissie om de 
penningmeester van het nieuwe bestuur te begeleiden in de controle 
 
Resultaat 2019/2020: 
 
Inkomsten: 
Sponsoringen en subsidie helft van de inkomsten 
Contributies achterstand, Els en Floor proberen deze terug te dringen (200 leden) 
 
Kosten: 
Sportboulevard en andere zaaltjes 
NBB bijdrage 
Scheidsrechters en trainer/coaches groeiend 
Materialen 
 
Groot bedrag op rekening aanwezig, risico: subsidie terugbetaling mogelijk  
Verleden: schuldaflossing tot 2028 
 
Vragen: geen 

 
• Contributie 

 
Stop in competitie 2019-2020 door Corona:  
NBB geeft geen korting 
Zaalhuur is niet geïnd door Optisport en gemeente Dordrecht 
Voorstel van huidig en nieuw bestuur is om Coronakorting te verlenen door de contributie van 
volgend seizoen niet te verhogen met een 5% verhoging. Contributietarief blijft gelijk met 
afgelopen seizoen. 
Voorstel is unaniem  door de Vergadering aangenomen. 
 
• Corona Protocol 

 
Gevolgen voor thuiswedstrijden en uitwedstrijden, elke vereniging eigen protocol 
 
Basisregel: alleen komen bij geen klachten! Spreek elkaar aan, we zijn met elkaar 
verantwoordelijk. 
 
Bezoekersregistratie verplicht, via QR code geregeld,  beige stoelen gebruiken 
Optisport controleert en kan sancties opleggen 



Coaches op hoogte van protocollen van uitwedstrijden, tenues al aan? 
Protocol thuiswedstrijden: 1,5 meter tafelen 
 
Coronaprotocol van vrijdag 11-09-2020 online. 

 
• Verkiezing bestuur en Aftredend bestuur 

 
Paul Lange en Tim de Boer treden af, Rolinka  Versluis blijft bestuurslid 
 
Kandidaat  bestuursleden: 
Arjan Hamberg  voorzitter 
Kees Pruim   penningmeester 
Hester Gruppelaar secretaris 
 
Hulp gevraagd tijdens de BALV in oktober, ledenadministratie opgepakt en bestuursvorming 
d.m.v. samenstellen van toekomstvisie 

 
• Toekomstvisie vanuit het beoogde bestuur 
Iedereen zijn persoonlijke top 
  Topsport en Breedtesport  (hebben elkaar nodig) 
Ambities:  Club voor lief en leed 
  De opleidingsclub van Zuid West Nederland 
  Stabiele senior in de basketbalwereld (2024: 60 jarig bestaan Rowic) 
Belangrijke Waarden: Verbindend 
    Vertrouwen 

Professioneel 
 
• Financiën: Code oranje, eindafrekening nog niet rond, onzekerheden: 

mogelijk groot bedrag subsidie terugbetaling, geen sponsoring 
 
Wat kun jezelf doen?  
Leden werven Contributie 
Zoek sponsors Sponsorcommissie vormen  
Vrijwilliger  Aanmelden als vrijwilliger  bij projecten op scholen en in gemeente 
Vrienden  Word vriend van Rowic: 50,- extra inleggen 
 
Wens: Verantwoording van afgelopen jaar   Code oranje naar groen brengen 
 
Vraag van Paul Lange: mag het nieuwe bestuur décharge verlenen aan het oude bestuur voor de 
afronding? Unaniem goedgekeurd. 

 
Voorstelronde:  
Arjan Hamberg: Dordtenaar, vader van 2 zoons, Max basketbalt, 49 jaar, geen verstand van 
basketbal, al actief als bestuurder 
Kees Pruim: ook geen verstand van basketbal, vader van o.a. Bram vanaf maart met bezig aan 
financiën en ledenadministratie Els en Floor, Papendrechter 
Aandacht voor contributie betaling en boetebeleid 
Hester Gruppelaar: in jeugd gebasketbald, liefde overgedragen aan zoon Stijn, vanaf oktober als 
actief als vrijwilligerscommissie, moet de heren uitleg geven over basketbal 
Rolinka Versluis: blijvend bestuurslid, bekend gezicht, al jaren actief 
 
 



• Benoeming van nieuwe bestuursleden 
Vraag aan leden: Is iemand tegen de verkiezing van het nieuwe bestuur?  Nee! 

 
• Aftreden van bestuursleden:  

Bloemen als dank voor de aftredende leden 
 

• Applaus voor de commissieleden en het kader 
Afgelopen tijd hebben heel veel mensen hun steentje bijgedragen, iedereen dank voor elk 
steentje 
 

• Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 
• Afsluiting door nieuwe voorzitter: Arjan Hamberg 

 
 
 


