
 
 
Notulen van de algemene ledenvergadering (ALV) D.B.V. Rowic 

d.d. donderdag 30 juni 2022, 20.00 uur 

Locatie: Sportboulevard, grote vergaderzaal (1e verdieping) 

Aanwezig bestuur:  Harry de Roo, Helen Breeman-Weidema, Rolinka Versluis, Vincent van Berchum, 

  Martin Dekker, Gijs Janssen  en Gertjan van der Linden  
Afwezig met kennisgeving: Kees Pruim 

 

1. Opening 

Bij afwezigheid van Kees Pruim; verzorgt Harry de presentatie. Vanwege de bestuurswisseling is 

besloten een ingelaste ALV te houden. Daarom valt deze eerder dan normaal. 

 

2. Ingekomen stukken  en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3. Notulen ALV 31 maart 2022 

Deze worden zonder opmerking goedgekeurd en vastgesteld. 

 

4. Voortgang sedert ALV van 31 maart 2022 

Harry doorloopt de punten uit de PowerPoint presentatie en versterkt deze waar nodig. 

 

- Er zijn vijf nieuwe bestuursleden gevonden (zie omschrijving kennismaking als bijlage bij de 

agenda van deze ALV). De nieuwe bestuursleden zijn al actief. 

- Ook zijn er diversie nieuwe commissieleden gevonden! 

- Er is nog veel werk te verzetten rond het afronden van het huidige en start nieuwe seizoen . 

- Er is een Ballenactie georganiseerd. 

- En afgelopen weekend was het Phang-toernooi. Er waren veel aanmeldingen van leden die 

hier aan deelnamen in een gezellige sfeer. Een geslaagde dag voor alle deelnemende leden.   

Schuld en afspraken met de Gemeente 

Er is overeenstemming met de gemeente over een oplossing van de schuld. Er was sprake van een 

restant schuld uit 2014 circa € 18.000,-, waarbij de afspraak was om per jaar € 3.600,- af te lossen. 

Nieuwe afspraak: 

De nieuwe afspraak is dat de aflossingen zijn opgeschort, waarbij een éénmalige betaling van  

€ 5.000,- op uiterlijk 31 maart 2023 wordt gedaan. Daarbij is de afspraak dat vanuit de vereniging 

diverse ureninspanningen worden gedaan:  DIT IS CRUCIAAL DAT WE DIT NAKOMEN !!! 

Voorgenomen ureninspanningen: 

- Opzet rolstoelbasketbal m.i.v. 22/23 (€ 4.000; 80 uur inzet door Gertjan van der Linden) 

- Doorstart Basketball’s cool voortzetten (start in 2023 met € 5.000 voor 100 uur inzet) 

- Herstart Sport’s cool per 1/1/2023 (€ 2.000 voor 40 uur inspanning); naar de scholen toe 

- Voucher € 2.500 voor organiseren 3x3 basketbaltoernooi 2022 



 
 
D.m.v. de nieuwe afspraak met de Gemeente heeft de vereniging de (extra) inspanningen weten om 

te zetten in gelden. Hulp bij de uitvoering is welkom. We moeten het met elkaar doen en dienen we 

met elkaar als vereniging op te pakken. 

GEZOCHT: 

• VRIJWILLIGERS DIE HELPEN DIT IN TE VULLEN 

• AANMELDEN BIJ ROLINKA VERSLUIS 

 

5. Prognose baten en lasten seizoen 2021-2022 

Tijdens de vergadering wordt de prognose baten en lasten 2021-2022 gepresenteerd.  

Sponsoring heeft nog geen structurele basis. Wel is er sprake van meevallende 

sponsorinkomsten: door grote bijdrage van HWS / Dick Schalekamp en diverse kleinere 

bijdragen door acties. Daarnaast zijn er wat minder vergoedingen aan vrijwilligers uitgekeerd en 

is sprake van een lagere afschrijving van het materiaal (ballen / tenues).  Dit is het voorlopige 

resultaat. De kascontrole moet nog plaatsvinden. Tijdens de ALV van september wordt de 

jaarrekening definitief vastgesteld. 

Prognose vermogens positie en de uiteindelijke afspraak met de Gemeente. Is een goede 

financiële ontwikkeling voor de vereniging. 

6. Benoeming bestuursleden 

Huidige bestuur:  

Kees Pruim: aftredend, herbenoembaar; Vincent van Berchum: blijft aan; Hester Gruppelaar: 

aftredend; Rolinka Versluis: aftredend; Harry de Roo: aftredend 

 

De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Kees Pruim.  

 

Nieuwe bestuursleden:  

Achtergrondinformatie over de nieuwe bestuursleden is verstrekt bij de agenda.  Heel blij dat 

zich vijf nieuwe bestuursleden hebben aangemeld!: 

 

Willem de Jong (voorzitter, organisatorische aspecten); Martin Dekker (vice-voorzitter, 

basketball aspecten); Gijs Janssen (secretaris); Helen Breeman-Weidema (verenigingszaken); 

Gertjan van der Linden (algemeen bestuurslid) 

En de reeds zittende en herkozen bestuursleden: 

Kees Pruim (penningmeester) en Vincent van Berchum (basketball technische zaken) 

Gertjan was lid van Raad van Advies en zal zich als bestuurslid gaan inzetten voor het opzetten 

van rolstoelbasketbal binnen Rowic. 

Het bestuur bestaat nu uit 7 bestuursleden. Dat lijkt wat veel,  maar er zijn momenteel ook veel 

uitdagingen binnen de vereniging. Het bestuur is voornemens er samen een nog mooiere 

vereniging van te maken.  

De ALV gaat akkoord met de benoeming van de gekozen bestuursleden.  

 



 
 

De nieuwe voorzitter, Willem de Jong neemt de vergadering over en geeft aan dat het zijn plan 

is om samen met het bestuur de club weer in de Drechtsteden op de kaart te zetten. Hierbij zijn 

veel vrijwilligers nodig. Daarom hierbij een oproep aan alle leden van Rowic: ”Help mee!” 

7 Prioriteiten 2022/2023:  

Verenigingsruimte: om van de vereniging een club te maken; moet deze meer gaan leven. 

Grootste binder hierbij is een verenigingsruimte. Dit zorgt voor een sneeuwbaleffect: waar meer 

mensen bij elkaar komen en praten zal er verbinding ontstaan en zal van het een het ander 

komen. De organisatie van de vereniging kan dan beter draaien. 

Trainers en verhogen kwaliteit: Om het niveau om hoog krijgen moeten we zorgen dat we  ook 

niveau binnenhalen. Kortom ook hiervoor dienen we de juiste mensen te zoeken die training 

geven. Daarin zal geld moeten worden geïnvesteerd.  Iedere week moet er iemand voor het team 

staan. Vincent is hier vanuit het bestuur mee belast.  

Schuld met de Gemeente: Het is goed nieuws voor de toekomst van de vereniging dat deze 

afspraak met de Gemeente is gemaakt. Wel dienen we de gemaakte afspraken na te komen. 

Financieel sluitende exploitatie: Ter overdacht heeft een gesprek met Harry en de nieuwe 

voorzitters plaatsgevonden. Het is de opdracht voor bestuursleden dit goed te bewaken en in de 

gaten te houden.  

Meer kader: alle commissies dienen uiteindelijk volledig te worden bezet.   vereniging is vooral 

op zoek naar mensen die mensen kunnen begeleiden: vergroting van de ouderparticipatie.  Op dit 

moment is een gebrek aan capaciteit van coaches en trainers.  

De voorzitters denken vanaf vandaag in uitdagingen en zoeken naar oplossingen, waarbij ze een 

oproep doen aan de vergadering: “Neem hier aan deel”. 

Commissie vacatures 

- Technische commissie (2 vacatures): Vacature voorzitter, één extra lid (huidige leden 

Jasper Jacobs, Kimberly Jacobs) 

- Sponsorcommissie (1 vacature): Huidige leden: Esther Reiziger en Nisrine Ahallat.  

- Zaalwachtcoördinator. Vacature (Instrueren en inplannen zaalwachten, beheer tablets) 

- Materiaalbeheerder: Vacature (opstellen spelregels gebruik ballen, tenues e.d. alsmede 

borgen dat er voldoende kwalitatief goed materiaal is) 

- PR en Communicatie: (1 vacature): Karin Tempelaar en Gerda Veldhuis 

- Activiteitencommissie (2 vacatures): Aanmelding via Rolinka Versluis; 2 extra personen? 

- Pool van mensen die beschikbaar zijn om evenementen en projecten te begeleiden 

(zoals toernooien, opleidingsdagen):  Ten behoeve van de uitvoer van verenigingstaken 

is ouderparticipatie nodig. De club heeft te weinig senioren en oudere jeugd. Dit is bij 

andere verenigingen ook gebruikelijk. We moeten zien te voorkomen dat wedstrijden 

niet door kunnen gaan, vanwege gebrek aan scheidsrechters en tafelaars. Voor de vorig 

jaar georganiseerde cursussen binnen de vereniging was veel belangstelling. Maar door 

Corona is de organisatie blijven steken. 

- Vertrouwenspersoon: Er worden momenteel gesprekken gevoerd met een extern 

vertrouwenspersoon en de voorzitter.  

 



 
 
7. Rolstoelbasketbal 

Rowic heeft jarenlang onder de bezielende leiding van Henk Makkenze het rolstoelbasketbal in 

Nederland (en daarbuiten) gedomineerd. Helaas is dit binnen de vereniging opgehouden te 

bestaan. Eén van de oud-spelers, Gertjan van der Linden, is nog steeds zeer actief in het 

basketball en is door de gemeente Dordrecht gevraagd rolstoelbasketbal in Dordrecht nieuw 

leven in te blazen. Willem wil samen met Gertjan van der Linden binnen de vereniging zich 

inzetten het rolstoelbasketbal weer op de kaart te zetten. Er bestaat momenteel geen 

rolstoelbasketbal in de regio. Het bestuur denkt dat dit de vereniging weer een nieuwe impuls 

kan geven. We willen hier een permanente rol in rolstoelbasketbal gaan spelen, met als doel 

daarin de spil van de regio te gaan worden. Gertjan wil zich hiervoor 3 volle jaren inzetten om zo 

ook weer het valide basketball in de lift te krijgen. Seizoen 2022/2023 opstart, met vooral weer 

trainingen. Hopelijk seizoen er na weer wedstrijden. I.s.m. Gertjan wordt de infrastructuur 

(trainer, zoeken spelers, verkrijgen zaalruimte) geregeld. 

 

8. Concept begroting 22-23 

Tijdens de vergadering wordt de concept begroting gepresenteerd. De grootste uitdaging het 

komende seizoen is de sponsoring / overige baten. Daar is een wat groter bedrag voor 

beschikbaar gesteld. Het doel is om € 11.500,- bij elkaar te zien halen. Dit vergt een forse 

inspanning van de vereniging. Daarnaast is ook de keuze gemaakt om in jeugd te investeren 

(meer trainingstijd en betere trainers). Het overzicht van de begroting is nog niet compleet en 

dient nog geactualiseerd te worden met de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging. MU22-

1 is weggevallen. MU18-1 is begroot op landelijk niveau. Helaas is, ondanks de gevoerde 

gesprekken, niet voorkomen dat spelers inmiddels opstappen en is met de overgebleven spelers 

het ook niet haalbaar om in de tweede divisie mee te doen. Dit heeft ook gevolgen voor de 

kosten en de contributie. Met het niveau van de spelers dat overblijft moeten we accepteren 

dat we naar de tweede klasse gaan. Ambitie van de vereniging is om vandaaruit weer opnieuw 

op te bouwen en op te stromen. Het bestuur zet zich in om dit soort situaties in de toekomst te 

voorkomen door te investeren in kwaliteit. Er is wel financiële armslag nodig om hieraan te 

voldoen. De contributie wordt in seizoen 22-23 met 3% verhoogd. De verwachting is hiermee 

een 0 exploitatie resultaat te bereiken. Dat moeten we zien te behouden, zodat de vereniging 

weer financieel gezond is. De vergadering geeft goedkeuring voor de geschetste begroting.   

 

9. Wat verder ter tafel komt:  

Verenigingsruimte:  

Voor een geschikte ruimte op korte termijn zijn er gesprekken gaande met MNC en OSCD. De 

voorkeur gaat uit naar een ruimte in de Sportboulevard. Ook de ruimte van de biljartvereniging 

is een optie, wanneer de Gemeente hen een goed alternatief zou kunnen aanbieden. Kees heeft 

ook gesprekken gevoerd met Rob Weeda over mogelijkheden voor de korte termijn. 

Voor een geschikte ruimte op de lange termijn: Afgelopen dinsdag is er een gebruikersoverleg t.a.v.  

de ontwikkelplannen van het gebied rondom de Sportboulevard. Hierbij is een verzoek aan de 

Gemeente over een verenigingsruimte. 

  



 
 
 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 

Rond september wordt een ALV ingepland. In het bijzijn van alle leden zal afscheid worden genomen 

van leden, coaches en bestuursleden. Het bestuur wil graag alle leden betrekken en een grote 

opkomst realiseren.  

Rondvraag: 

Friedi: Gaat er van uit dat bij de plannen van de club ook Papendrecht betrokken gaat worden. In 

Papendrecht zullen ook wedstrijden georganiseerd gaan worden. Het bestuur garandeert support.  

Stand van zaken trainers:  

In totaal worden er nog 6 hoofdtrainers en 6 assistentes gezocht.  O.a. voor U12-1 en U18. We 

proberen een deel hiervan uit de oudere jeugd te halen. De vacatures staan op de website en er is 

geadverteerd. Het verzoek aan alle leden is: “Ken je iemand of wil je zelf iets beteken voor de 

vereniging, meld je!” 

Op bestuursniveau is het nu gelukt de vacatures in te vullen. De volgende stappen vergen veel  

energie en inzet:  een grote uitdaging! Soms mensen zien over te halen. / gebruik maken van 

netwerken van bestuur en leden. Ook de Raad van Advies: zal hierbij betrokken worden.. 

We proberen ook senioren te binden. Vanuit de vergadering komt het verzoek ook aandacht te 

hebben voor trainingstijden. 22.30 uur is voor sommige wat laat, waardoor mensen afhaken. 

Vanwege wegvallen U18 komt de vrijdagavond ook beschikbaar. Eventueel trainingstijden wijzigen: 1 

uur i.p.v. 1,5 uur.  

Het bestuur dankt Harry voor de presentatie. Harry geeft aan dat hij blij is dat er een sterk bestuur 

staat. Van belang is om de leden en ouders te bereiken, die hun steentje willen bijdragen. Het 

bestuur vraagt of Harry bereidt is met zijn kennis en kunde plaats te nemen in de Raad van Advies. 

Harry geeft aan dit graag te willen doen.  

 

 

 

 

 


