Algemene Ledenvergadering 28 juni 2018
Aanwezig: 6 bestuursleden en 9 leden
1. Opening
Tijd: om 20:03 de vergadering wordt geopend.
2. Vaststellen agenda
Saskia neemt agenda door, vraagt of leden nog iets voor op de agenda hebben. Er wordt niks aan de
agenda toegevoegd. De agenda is vastgesteld.
3. Mededelingen
Topweek: dit jaar is het programma wat aangepast en komen er meer mogelijkheden om onze
vereniging te promoten. Voorheen konden we alleen bij de spellenmiddag en soms op feestjes
promoten. Nu is er naast de spellenmiddag aan het eind van de middag ook een mogelijkheid om te
promoten bij masterstudenten (en evt. bachelor) en die avond mogen we ook een sportieve activiteit
aanbieden. Er zijn twee toppapa’s binnen Pendragon, moedig vooral iedereen aan om de dinsdag te
komen. De topweek is in de week van 20 augustus.
AVG Wetgeving: Sinds mei 2018 is de nieuwe wetgeving AVG (Algemene Verordering
Gegevensbescherming) ingegaan. Wij moeten ons beleid aanpassen aan de nieuwe wetgeving.
Hierdoor mogen we alleen jullie persoonsgegevens behouden en verwerken als we daar een doel
voor hebben. We zijn heel druk om de dingen door te voeren. Het is nog niet helemaal af maar we
verwachten dit komende tijd af te ronden. Voor de leden betekent dit dat er binnenkort een
formulier komt waarmee we dit moeten updaten. Voor ons betekent het dat we goed na moeten
denken hoe we jullie persoonsgegevens gebruiken en opslaan. Op dit moment zijn de meeste
gegevens bijvoorbeeld opgeslagen in Excel bestanden en dit willen we verbeteren zodat de gegevens
beter beschermd zijn. Zo zijn er meer dingen achter de schermen die we aan gaan passen om veilig
met jullie gegevens om te gaan, zo hebben we ook een wachtwoordbeleid en een back-upbeleid
opgesteld om te zorgen dat de gegevens veilig en afgeschermd zijn. Als lid mag je altijd je gegevens
wijzigen en inzien en je hebt ook het recht om bepaalde gegevens niet met ons te delen, mits dat
geen problemen oplevert met de inschrijving bij de bond. Dit houdt ook in dat de inschrijfformulieren
moeten worden aangepast en een toestemmingsformulier en het privacybeleid zal daar dan ook aan
toegevoegd worden. Bestaande leden krijgen binnenkort hetzelfde toestemmingsformulier
toegestuurd. Ieder lid zal toestemming moeten geven voor de gegevens die gedeeld worden met de
vereniging. Nogmaals, je bent niet verplicht om bepaalde gegevens met ons te delen.
4. Notulen vorige ALV
De hoofdpunten van de notulen van de vorige ALV worden genoemd.
Implementatie Sportlink
Begroting
Mobiel wedstrijdformulier
Scheidsrechterstekort
Stemming aannemen vorige notulen:
8 voor, 0 neutraal, 0 onthouden
Notulen is aangenomen.

5. Verslag voorzitter
Technische commissie
Bij de bestuurswissel spraken we dat we graag een TC op wilden zetten. Halverwege het seizoen is
dat gelukt. Het enige wat nog niet optimaal is, is dat de voorzitter deelneemt aan de TC. Ideaal gezien
zou de TC los moeten staan van het bestuur. De wissel van de leden van de TC zou niet tegelijkertijd
moeten vallen met de bestuurswissel, maar pas in januari zodat de TC het nieuwe bestuur in het
begin kan ondersteunen.
Hoofdcoach H1
Daarnaast zijn we dit jaar bezig geweest met zoeken naar hoofdcoach voor Heren 1. We hebben een
aantal goede kandidaten gevonden, maar helaas is uiteindelijk iedereen afgehaakt. Aernout wordt de
nieuwe coach van Heren 1. Aernout blijft echter nog maar 1 jaar bij de vereniging dus we moeten wel
op zoek naar een nieuwe coach voor volgend jaar.
Basketbal Convenant
Ook hebben we dit jaar het Basketbal Convenant ondertekend, samen met de meeste verenigingen
in Brabant en voornamelijk New Heroes uit Den Bosch. Het doel van New Heroes is om hun zaal
voller te krijgen en zij willen dat iedere deelnemende vereniging minimaal 20 mensen naar elke
thuiswedstrijd van New Heroes laten komen. Dit gaan wij echter niet redden en veel andere
verenigingen ook niet. Nu proberen we een aantal keer per seizoen te gaan, want het zijn leuke
wedstrijden, we krijgen er veel aangeboden en wat vooral leuk is, is dat we ook workshops enzo
aangeboden krijgen. We hebben ook een maillijst waardoor alle voorzitters goed contact met elkaar
kunnen hebben. Voor ons is het anders dat we geen ballen hoeven te kopen, maar andere
verenigingen kunnen dat wel doen. We zien geen nadelen hierin.
Competitie
Daarnaast heb ik me met de wedstrijdsecretaris beziggehouden met de indeling van de wedstrijden.
Tijdens de vorige ALV hebben we ook besproken dat ieder team een letter krijgt waarna een
competitieschema op wordt gesteld. Iedere letter staat voor een ritme in uit- en thuiswedstrijden (bv
1e weekend thuis, 2e weekend uit, uit, thuis, uit, thuis). Dit is afgelopen seizoen opgevallen omdat
bijvoorbeeld Dames 1 altijd met Dames 3 tegelijk speelde en Heren 2 met Heren 4. Zo is het komend
seizoen dus ook weer maar de samenstelling is iets anders omdat we nu andere letters hebben.
Zijn er vragen?
Wanneer start de competitie? In het weekend van 15 september beginnen de eerste wedstrijden.
6. Verslag penningmeester
Het grootboek van 2017-2018 wordt doorlopen. De bedragen die we aan NBB betalen staan nog niet
vast omdat de NBB werkt met voorschotten en daarom kunnen de bedragen nog veranderen.
Normaal gesproken krijgen we een brief waarin in de kosten staan, maar sinds dit seizoen is dat niet
meer. Het zal waarschijnlijk lager uitkomen dan begroot maar het moet nog binnenkomen. Eerste
helft seizoen boetes zijn kwijtgescholden omdat het een zooitje was bij de NBB maar de tweede helft
van het seizoen moet dus nog komen.
Clubkosten: de totale uitgaven zijn hoger omdat wij meer inkomsten hadden, we hebben
geld opgehaald met de Rabo Clubkascampagne waardoor de AA meer budget had.
PR: We begroten iets voor topweek maar vaak krijgen we dat gedeclareerd van FOSST dus
waarschijnlijk gaan we dit niet meer begroten. Sam heeft vorig jaar 1000 flyers gekocht dus die
hebben we ook nog genoeg.

SKP: scheidsrechters tot dusver niet opgeleid. In september komen nieuwe cursussen, die
vallen uiteindelijk wel onder dit boekjaar. Dat kan hoger uitvallen dan begroot maar we hebben echt
scheidsrechters nodig dus daar zal ruimte voor gemaakt worden.
Secretaris: er is dit jaar 1x postzegels gekocht want nu hoeft dat niet meer omdat alles
digitaal gaat en we geen enveloppen en psotzegels meer nodig hebben. Die kosten vallen voortaan
weg. Er zijn 3 Flodders uitgegeven, dan komen we rond begrootte bedrag uit.
Inkomsten: bijdrage van Studio moet nog binnenkomen. Het IT heeft €3000+ opgeleverd, de
IT commissie heeft het erg goed gedaan dit jaar. We hebben ook een sponsorcontract met Casino,
daar moeten we nog even achteraan. Dit jaar hebben we €400 begroot sponsorinkomsten om de
druk voor de pr wat te verhogen, lotte zit daar bijna aan. We hebben tassen gekregen van Fimek,
daar was nog wat geld van over wat hierbij is geteld. Onvoorziene inkomsten: rabobank clubkas,
boetes, verkoop tenues en restant lustrum. De totale inkomsten die we aan het eind van het jaar
verwachten is €15.173, inclusief het geld van Casino en Studio.
We verwachten tussen de €1800-3000 winst draaien. Dat is eigenlijk te hoog omdat onze
spaarpotjes vol genoeg zitten en we niet meer spaargeld nodig hebben. Het overschot heeft vooral
met de winst van het IT te maken. We zouden daar minder winst op kunnen maken, maar als de
opkomst volgend jaar weer lager is, hebben we een probleem. De contributie die wij nu per team
vragen, is ongeveer gelijk aan de kosten van de bond. Een andere mogelijkheid is om de contributie
te verlagen, dit is een belangrijke beslissing en er wordt gekeken of dit een mogelijkheid is. We zijn
erg tevreden hoe we er financieel voor staan.
In de zomer zal ook worden gecontroleerd of de kledingsets volledig en in orde zijn. We
hebben namelijk nog een spaarpotje voor kleding bij FOSST die we kunnen gebruiken om tenues te
kopen. We willen kijken of we heel de vereniging in hetzelfde tenue kunnen laten spelen.
Volgend jaar moeten we van FOSST over naar een boekhoudsysteem, dus dan zal er waarschijnlijk
niks meer in Excel zijn.
Zijn er vragen?
Er zijn geen vragen.
7. Verslag (wedstrijd-)secretaris
Samen met de voorzitter heb ik de codeschema’s voor de wedstrijden in elkaar gezet. Het
conceptschema zal ik op korte termijn krijgen. Heren 3 is niet gedegradeerd, Heren 2 gaat in de 1e
klasse spelen en Heren 2 mag volgend jaar vaker gaan trainen. De trainingstijden en teams staan
echter nog niet vast. Alles is wel al op gang gekomen, het staat bijna vast, we hebben van alle
trainers akkoord, het moet alleen nog met het Sportcentrum vastgelegd worden. Daarna wordt het
gecommuniceerd naar de leden.
Dit jaar ben ik ook veel met de website bezig geweest. Vanuit FOSST kregen we het verzoek
om de vereniging toegankelijker te maken voor internationale studenten, wat inhoudt dat we
bijvoorbeeld documenten en de website in het Engels beschikbaar stellen. De website is nu nagenoeg
volledig vertaald naar het Engels, er is een Engels inschrijfformulier beschikbaar en we sturen
internationals bijvoorbeeld informatie over hoe ze de Nederlandse sportlink app moeten
downloaden.
We hebben dit jaar drie Flodders uitgebracht en hebben voor gekleurde voorkanten gekozen,
nieuwe rubrieken toegevoegd en een mooi design gekozen. Er is veel positieve feedback over de
Flodder gekomen. Volgend jaar willen we weer drie Flodders laten drukken in plaats van vier. We
willen namelijk een leuke, goed gevulde Flodder en als we er vier drukken dan is er niet genoeg
nieuwe informatie om er in te zetten. Het budget van de Flodder zal iets omhoog gaan omdat we
kwalitatief een goede Flodder willen en de gekleurde voorkant willen houden. Er zijn altijd wel veel

Flodders over.
Hiernaast ben ik ook veel met de AVG bezig geweest, voornamelijk om te zorgen dat alle
persoonlijke gegevens van iedereen veilig bewaard worden. Leden zullen gevraagd worden om een
toestemmingsformulier voor verwerking van gegevens in te vullen. Dit zal binnenkort op gang gezet
worden, hier krijgen jullie vanzelf iets van te horen. Bij de mededelingen is al ingegaan op de AVG,
hier heb ik niks meer aan toe te voegen.
Zijn er vragen?
Er zijn geen vragen.
8. Verslag AA
Afgelopen jaar hebben we veel activiteiten gedaan hebben die altijd gedaan worden. Populair was
het Cycling Dinner met 48 deelnemers. Nieuw was de spelletjesavond, een leuke activiteit die
mensen aantrekt die een avondje gezellig samen willen zitten. We wilden graag ook de biercantus
opzetten, maar we zijn te klein om dat alleen te doen dus we wilden samenwerken met handbal.
Handbal wilde het niet op een avond voor een belangrijke wedstrijd doen dus daarom is het niet
gelukt om dit te doen. Volgend jaar begin jaar samen kijken en met de nieuwe AA een datum
vastleggen. Alternatieve enquête was over het algemeen positief. Veel negatieve reacties op het
kerstdiner bij Café Karel, wat nu failliet is. We denken dat bakker een goede optie is voor komend
jaar dus we hebben nu al de datum vastgelegd bij Bakker voor komende kerst. Nieuw was ook
skivakantie wat een groot succes was, we gaan kijken of we dit voortaan onder de AA willen laten
vallen of vrijwillig laten organiseren. De dingen die terug kwamen uit de enquête waren dat er vraag
is naar cantus, all star game of poolavondje. Veel feedback op de communicatie vanuit de AA waar
de AA zich ook in kan vinden. Er had meer bij de trainingen gepromoot kunnen worden, het was
leuker om de beginners evt. erbij te trekken. Er zijn geen cijfers bijgehouden over de opkomst maar
deze was waarschijnlijk lager dan vorig jaar. Doelen voor volgend jaar zijn nog niet vastgesteld.
Zijn er vragen?
Er zijn geen vragen.
9. Verslag SKP
Pendragon heeft een samenwerking met High Five uit Tilburg opgezet omdat we veel voor elkaar
kunnen betekenen voor het opleiden en uitwisselen van scheidsrechters. Op het moment dat we
gingen samenwerken waren ze al bezig met het opzetten vaneen F cursus, dus we konden niet veel
mensen sturen maar de plekjes die vrij waren zijn opgevuld. Nu hebben we 4 nieuwe F
scheidsrechters die bij hun jeugd mogen oefenen met fluiten. Zo kunnen ze ervaring opdoen en
daarna bij ons fluiten.
Daarnaast zijn we bezig met het opzetten van een E cursus. We hadden dit jaar maar 7 E
scheidsrechters. Daar hebben we het mee gered maar vanaf dit seizoen willen we echt dat iedereen
naar de herhalingscursus etc. gaat. Er zijn drie data waarop de cursus is en mensen gaan daar niet
meer onderuit komen. Zelf willen we ook een E cursus organiseren. Het is de bond niet gelukt om
een E cursus in de regio op te zetten, we konden mensen naar Groningen sturen of naar Bergen op
Zoom maar dan moesten ze 4 weekenden in december vrijhouden terwijl het al begin december was.
Dat was voor ons te laat en dus geen optie meer. Als Heren 2 hoger gaat spelen, moeten ze ook E
scheidsrechters leveren dus vandaar dat iedereen de cursus of herhalingscursus moet doen.
We hebben geprobeerd de cursus dit seizoen te laten plaatsvinden, maar dat is afgekeurd door de
bond omdat we al te laat in het seizoen zaten waardoor mensen niet genoeg wedstrijden konden
proeffluiten. We gaan in september zelf een E cursus opzetten. De datum wordt bekend gemaakt

zodra is afgesproken met externe mensen wanneer zij kunnen.
We zijn ook druk geweest met het digitaal wedstrijdformulier. Het staat nu zoals het hoort en
het werkt dus dat is fijn. Vanuit leden heb ik terug gekregen dat het SKP puntensysteem krom is. Het
SKP punten systeem begint bij 2 punten, er wordt onderscheid gemaakt in dingen die niet kloppen.
Een wedstrijd extern fluiten is 5 punten waard en een commissie doen is ook 5. Er zijn ook veel
verschillen in de commissies, bv. kascommissie en IT commissie is heel anders qua drukte.
Voorstel nieuw SKP beleid:
De nieuwe verdeling is gebaseerd op hoeveel tijd en moeite iemand erin steekt. Daarom is fluiten en
tafelen hetzelfde. Iedereen moet namelijk kunnen fluiten dus we kijken naar de moeite die je er in
moet steken. Afgelopen jaar lag het gemiddelde aantal punten rond de 23 met uitschieters naar 32 of
15. Een duidelijk gemiddelde kun je niet noemen. We menen dat de verdeling zo eerlijker is, maar er
is hier nog wel wat discussie over.
Fluiten en tafelen thuis
Extern fluiten
Kascommissie
AA, PR, Flodder, TC
IT

1
2
5
7
10

Er ontstaat discussie in de zaal. Sommigen vinden dat fluiten meer waard is dan tafelen of dat
commissies allemaal even belangrijk horen te zijn. Er wordt een wijziging voorgesteld: tafelen thuis: 1
punt, fluiten thuis: 2 punten, fluiten uit: 3 punten. Nog steeds is er te veel discussie in de zaal dus we
besluiten hier nu niet over te stemmen. Het bestuur gaat er nog goed over nadenken en dan komen
we volgende ALV met een nieuw voorstel.
Leden hebben gevraagd om een soort afkooppoule omdat sommige mensen lastig
vervangingen kunnen vinden. Ik heb het aangehoord en ik ga er naar kijken of zoiets mogelijk is. De
bedoeling is dan om een poule met leden te maken die het leuk vinden om te fluiten, als iemand
geen vervanging kan vinden, kun je bij de poule terecht.
De Super 5 commissie komt waarschijnlijk terug. Met de DWF kun je voortaan pdf’s maken
met uitslagen, het wordt dan iets anders maar het wordt wel leuk ingevuld. We gaan kijken hoe we
dit in kunnen richten.
Zijn er vragen?
Er zijn geen vragen.
10. Verslag PR
Promotie bij WinterTOP heeft wat heeft aangetrokken. Er zijn Pendragonstickers gekomen. Er is
nieuwe merchandise bij gekomen, Tilburg Basketball truien, shirts en hoodies. Daarnaast zijn we
bezig met Wall of Fame in Sportcafé. Lotte was al bezig met het plannen bedrukken van muur, totdat
ze hoorde van Olaf dat hij die muur wil gaan veranderen. We wachten even af of de muur veranderd.
March Madness doneerde dit jaar aan een ander initiatief dan normaal, de Johan
Stekenburgstichting. Voorgaande jaren was het doel bv EUSA games of een toernooi. Er is €114
gedoneerd.
Vrienden van Pendragon: we hebben 1 vriend, Pien Driessen, bronzen vriend. We willen
graag meer vrienden, dus spoor mensen vooral aan on Vriend van Pendragon te worden.
Sponsor Fimek is weer terug. Niet vorig jaar maar het jaar ervoor heeft Fimek de inloopshirts
van heren 1 gesponsord. Die shirts zijn nu naar heren 2 gegaan. Studio is ook nog een trouwe

sponsor. CZ heeft 250 euro gesponsord. Met Casino hebben we weinig contact maar we hebben wel
nog een langlopend contract. FysioBas gaat aankomend jaar iets opzetten, hij wil misschien
inloopshirts sponsoren maar die hebben we eigenlijk al, we gaan nog even kijken hoe we dat in gaan
richten. Hij wil ook clinics geven dus het klinkt veelbelovend.
Zijn er vragen?
Er zijn geen vragen.
11. Rondvraag
Er komt nog een opmerking vanuit het bestuur:
Er worden regelmatig wedstrijd tenues meegenomen door leden naar evenementen. De shirts zijn
niet van ons maar van het sportcentrum en dit mag absoluut niet van het sportcentrum. We willen
opnemen in het Huishoudelijk Reglement dat alle tenues moeten bij elkaar blijven in de tenuetas en
bij externe basketbalevenementen of uitzonderlijke gevallen moet er schriftelijke toestemming
gevraagd worden aan het bestuur. De boete moet ook afschrikwekkender zijn dan €50 omdat het
voor €50 nog te overwegen is om een tenuetas mee te pakken. De volgende ALV zorgen we dat we
deze voorstellen uitgeschreven hebben zodat we hierover kunnen stemmen.
Voorstel vanuit bestuur:
Er is iemand die we willen bedanken voor zijn jarenlange inzet voor Pendragon. Hij heeft veel voor de
vereniging betekent, de touwtjes in handen genomen en gezorgd dat we goed draaiden. Voor al zijn
inzet willen we hem bedanken en hem een erelidmaatschap geven bij Pendragon.
Stemmen erelidmaatschap Raúl
Voor: 8
Vraag vanuit de zaal:
Vanuit de zaal komt de oproep om een nieuw technisch beleidsplan op te stellen. Er wordt
aangegeven dat er al twee jaar geworsteld wordt met het huidige plan, met name de selectie van
spelers. Dit graag op korte termijn omdat indelingen al gemaakt moeten kunnen worden aan het
eind van het seizoen en het aantal spelers dat geselecteerd van 8 naar 9 of 10 veranderd worden.
Een ander persoon is benieuwd naar wat de leden hier van vinden. Hier hebben leden echter meer
achtergrondinformatie voor nodig. De TC ziet het idee echter nog steeds hetzelfde en dat zal niet
veranderen. De TC zal dit oppakken.
12. Sluiting
Tijd: 22:11

