26 mei 2016, 20:00 uur
Aanwezig Gerda van der Poel, Tamara Wollaars, Babette van Lunssen, Betty van Berkel, JanWillem Schoonderwoerd, Edward Stoffer, Marcel Kerver, Rik van Berkel, Jordy Weyers,
Albert Vermeer, Remco Bekkers, Jac Allers, Soraya Oostveen, Henk Nijmeijer, Michel
van Grondelle, Brian van de Brink, Hans Briene, Harry Looyen, Gert Dirksen,
Driekus van Zoelen, Jeroen Dirksen, Gijs van Beest, Tim van Berkel, Leon van Gelderen,
Geen lid, wel aanwezig; Max Werdler, Ashley van Lunssen
Bestuur Bas Pot, Lex van Berkel, Tom van Lunssen, Rinus den Daas, Kelly van Lunssen,
Greet Kok
Later
Max van Vliet, Nidjat Agajev, Wesley Kuyer, Wim Geitenbeek
Locatie Breakout
datum

Blad

1 van 3

Betreft

Algemene Ledenvergadering BreakOut 2016
Onderwerp
Rinus opent de ALV om 20.00
Notulen BLV 2015 en ALV 2015 worden doorgenomen
Jordy/Henk (reserve Nidjat) hebben de kascontrole uitgevoerd. Reserve
voor 2017 Babbette van Lunssen Jordy en Nidjat doen de kascontrole
Financieel jaarverslag 2015 is goedgekeurd
kascontrole
Break Out bestaat 45 jaar hiervoor is bij de gemeente een
subsidieaanvraag gedaan voor een feestje
Prijzen voor lidmaatschap en barprijzen blijven gelijk
Voorstel van bestuur om contributie te innen via de teamcaptain, deze
verzamelt het van zijn team. Dit omdat er nu teveel achteraan gegaan
moet worden dat het lidmaatschap betaald moet worden, kost vaak
maanden voordat alles binnen is. Rik zegt, wat als er iemand niet betaald,
wij nemen het dan over is het antwoord van Rinus. Hiermee gaan bijna
alle captains akkoord. Edward is het er niet mee eens. Wij zijn de leden
jullie het bestuur. Bestuur moet daadkracht tonen om geld te innen. Rinus
zegt het is een vraag om medewerking het gaat makkelijker via de
captains. De captain is niet verantwoordelijk voor wanbetaling. Edward
stelt automatische incasso voor, dit is niet te realiseren.

Actie/inbreng
Rinus
Bestuur
Kascommissie

Allen
Bestuur
Bestuur
Bestuur

datum
Onderwerp
Blad

26 mei 2016
ALV
2 van 3

Een 9 darter wordt niet genoemd bij Gesloten Wijk. Besloten is dat er 25
punten gelden bij een 9 darter

Allen

Tom is toegetreden tot bestuur. Kelly tot aspirant bestuur. Beiden zijn met
unanieme stemmen gekozen

Allen

Er wordt gevraagd naar vrijwilligers voor de bardiensten. Gijs meld zich
aan voor de dinsdagavond

Allen

Voorstel van leden aan bestuur;
Max vraagt of er een andere kleur shirt kan komen.
Stemming ander kleur shirt; voor 16 tegen 6
Stemming kleur zwart met gele letters; voor 17 tegen 5
Volgend seizoen dart Break Out in een zwart shirt met gele letters.
De leden kunnen bij Wear2Work een shirt passen en kopen. De kosten
hiervoor bedragen rond de 20/25 euro
Kantinenieuws incl uitleg betreffende het nieuwe pand.
Het bestuur gaat met onderverhuurders in gesprek als het nieuwe pand er
staat. Rinus gaat inspreken bij de raadsvergadering, gevraagd wordt om
met zoveel mogelijk leden aanwezig te zijn. De gemeente werkt op veel
fronten tegen. De gemeente stelt voor dat wij de hal nemen incl. de bar,
dit houdt in dat Break Out alle bardiensten moet bezetten overdag en ’s
avonds. Dit is niet haalbaar.
Break Out kan bij de tennisvereniging in het pand, na een verbouwing.
Het pand is dan niet van ons zelf. Alles moet goed op papier komen dan
betreffende drank vergunning en als het tennisbestuur een wisseling
ondergaat. De gemeente moet vergunning geven voor een verbouwing.
Hypotheek proberen via de SNS bank. Optie is dan om geen eigen inleg
te doen en het geld op onze rekening te houden, zo kunnen we jaren
vooruit mocht er een keer een slecht financieel jaar komen. Het pand is
dan van ons.
Lening via Stichting WijkSport. De lening gaat via de stichting. Het pand is
dan niet ons eigendom.
Soraya vraagt, wat als de hypotheek niet betaald kan worden? Het
bestuur loopt geen risico, hiervoor is een verzekering afgesloten. In het
ergste geval zal het pand verkocht moeten worden.
Babbette vraagt, geeft de gemeente wel toestemming om op de huidige
locatie te bouwen? Dit is akkoord, plek is van Break Out.
Jac vraagt, Als we nu een kleiner pand neerzetten als het huidige pand,
scheelt in de kosten? Nadeel is dan dat de locatie te klein wordt voor
grote toernooien en evt feestjes.

Max/Allen

Bestuur

26 mei 2016
ALV
3 van 3

datum
Onderwerp
Blad

Rinus vraagt of de leden vertrouwen hebben in het bestuur, dit is er.
Besloten wordt dat het bestuur verder gaat met de plannen onderzoeken
welke het beste is voor Break Out. Als alles concreet wordt komt er eerst
een BLV om de ideeën voor te leggen aan de leden.
Plan is nu om de bouw een jaar uit te stellen naar mei 2017

Bestuur

De speelavonden van de competitie blijven op maandag en
woensdagavond

Allen

Rondvraag

Allen

Gert bedankt Max en Ashley voor de goed georganiseerde toernooien.
Velen sluiten zich hier bij aan.
Driekus stelt voor dat als de contributie niet betaald is voor 31 januari er
dan niet gespeeld mag worden.
Edward vraagt of er iets eerder een agenda en notulen ontvangen kunnen
worden. Kelly zet ze beschikbaar op de site.
Edward vraagt ook of de statuten op de site gezet kunnen worden en de
notulen. Dit wordt geregeld.
Jan Willem heeft vorig jaar een idee ingediend om een goedkopere versie
van een nieuw gebouw te realiseren, wat is daarmee gedaan? Is wel
besproken maar niet haalbaar. Voorkant/entree netjes, de achterkant
maakt niet uit dan kan het goedkoper. Gemeente gaat dan waarschijnlijk
niet akkoord.
Jan Willem vindt de huidige plannen voor nieuwbouw te duur. Besproken
is dat Jan Willem een bouwtekening opgestuurd krijgt.
Rinus zegt door zoveel mogelijk zelf te doen met de leden kunnen we
kosten besparen. Extra kosten zijn ingecalculeerd. Break out moet zo kort
mogelijk dicht, het nieuwe pand moet zo snel mogelijk staan.
Bas zegt kom met voorstellen, ideeën zijn welkom
Einde vergadering om 21.40
.

