Notulen Algemene ledenvereniging Bequick Franeker op 30
juni 2017-07-03
Locatie: De Trije
Aanvang: 20:00 uur
Aanwezig namens de leiding: Marja Jenema, Jettie Anema, Elsa Lockhorst, Erik Luchtmeijer
Afwezig van de leiding: Kimberley Scheenstra, Dennis Oosterhof, Arjanne Jansma, Tessa
Sijbrandij
Aanwezig namens bestuur: Ivan Pakan (voorzitter), Siske Kroeger (penningmeester), Anne
Marie Tolsma (ledenadministratie), Annet Kroeger ( hoofd leiding)
Aanwezige leden: Susanne Zijlstra, Inge v.d. Molen, Kai Kroeger, Friso v.d. Berg, Ricardo
v.d. Berg, Baukje Koostra, Jelly Hoekstra, Marit Venema, Arjenne v.d. Zee, Balthazar
Lumputu, Roeselinde Muntingh
Afwezige leden met opgave van reden: 3 leden
Afwezige leden zonder opgave van reden: overige 249 leden
Gezien de leeftijd niet als lid aanwezig
1. Opening vergadering om 20:00 uur.
In totaal zijn 11 van de 265 leden vertegenwoordigd in deze algemene leden vergadering.
Een bedroevend laag aantal mensen wat de strekking van deze vergadering versterkt.
2. Notulen ALV 24 juni 2016
Er zijn geen op of aanmerkingen op de notulen van de Algemene ledenvergadering van 24
juni 2016
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken of vragen en/of opmerkingen.
4. Overzicht afgelopen jaar 2016/2017
Zie bijgevoegd document " jaaroverzicht".
Na het overzicht bedankt Ivan de leiding en assistent trainers voor hun tomeloze inzet
tijdens de wedstrijden en het trainen voor de wedstrijden. Ook bedankt hij Siske dat hij toch
al weer ruim 2 jaar in het bestuur zit terwijl dit maar een half jaar zou zijn. Ook Anne Marie
wordt bedankt dat zij zich al twee besturen lang inzet voor de vereniging.
5. Financiële stand van zaken
Zie bijgevoegd document “verslag penningmeester”.
Aflopen jaar (jaren) hebben Anne Marie en Roeselinde het ledenbestand opgeschoond en
up-to-date gemaakt. Bijna iedereen betaald maandelijks via een automatisch incasso
waardoor er tegenwoordig veel minder problemen zijn dan een aantal jaren geleden. Uit het

verleden is namelijk een betaal achterstand van leden van bijna 8000,- euro ontstaan die
bijna onmogelijk is om nog terug te vorderen. Leden zijn al niet meer lid of er moet een
Incassobureau ingeschakeld worden om het geld terug te halen. Dit kost heel veel tijd en
geld om de contributie alsnog te vorderen. Als bestuur willen we graag vooruit kijken en
vragen daarom aan de leden of deze het goedkeuren dat we het bedrag van 8000,- euro
mogen afboeken.
Friso van den Berg vraagt of dit bedrag op de winst of verlies rekening drukt. Het antwoord
hier op is nee. Hierop wordt door de aanwezige leden toestemming verleend om de
oninbare contributie gelden af te boeken.
Vervolgens wordt er aan de aanwezige leden gevraagd of zij akkoord gaan om geen verdere
moeite te doen om achter het wedstrijdgeld aan te gaan, wat Maaike Hiemstra ( oud
trainster van BeQuick) nooit aan Bequick heeft afgedragen.
Hier wordt mee akkoord gegaan door de aanwezige leden.
Als penningmeester heeft Siske Kroeger overleg met de gemeente Franekeradeel gehad
betreffende subsidiemogelijkheden. Hoe deze communicatie verlopen is kunt u in het
“verslag van de penningmeester” lezen. Conclusie van dit verhaal is dat de gemeente
Franekeradeel vereningsondersteuning geen primair belang vindt.
Ook onderzoek naar de mogelijkheden van het opzetten van een Omnivereniging binnen de
Franekeradeel is door de gemeente afgeketst vanwege de gemeentelijke herindeling.
We werden doorverwezen naar een algemene voorlichtingsavond over dit onderwerp in
St.Annaparochie.
Veel verenigingen worden tegenwoordig opgeheven omdat het in deze tijd steeds moeilijke
blijkt vrijwilligers te vinden. Dit komt doordat er veel meer aanbod is om te sporten.
Kinderen zitten vaak op meerdere sporten en blijven niet lang op één sport zitten. Ouders
zitten vaak zelf ook nog op één of meerdere sporten en dus willen mensen zich niet meer
binden door meerdere jaren in een bestuur van een vereniging te gaan zitten.
Een optie om het voortbestaan van een vereniging te waarborgen is een fusie met een
andere vereniging zodat het bestuurswerk verdeeld kan worden. Afgelopen jaar is er
gekeken of er een mogelijkheid bestaat om twee verenigingen samen te voegen tot een
gecombineerde vereniging met twee dependances. Er zijn een aantal gesprekken geweest
met DOS Dronrijp over een eventuele samenwerking. Vooralsnog is deze poging tot niets
uitgelopen omdat Dos Dronrijp op dit moment te veel interne problemen heeft die eerst
opgelost moeten worden alvorens er gekeken kan worden naar een fusie/samenwerking.
Al met al heeft heel veel overleggen en vergaderen niets opgeleverd. Tel hierbij alle
vervelende telefoontjes naar wanbetalers op en dan is het zijn van penningmeester niet leuk

meer. Siske heeft bij het aftreden van de vorige penningmeester Christa Steensma
aangegeven tijdelijk haar taken over te nemen er een nieuwe aan zou treden. Aangezien er
nog steeds niemand is opgestaan als penningmeester en Siske zijn tijd als penningmeester
lang genoeg heeft geduurd, hij vraagt of hij gedechargeerd mag worden.
Hier wordt toestemming aan de leden gevraagd om de penningmeester decharge te
verlenen De leden gaan hiermee akkoord en de penningmeester wordt bij deze
gedechargeerd.
8. Stemming scenario
Belangrijke inleiding bij dit punt is dat vereniging in zijn algemeenheid niet meer van deze
tijd is. Bequick heeft niet net als een tennisvereniging of voetbalvereniging een kantine waar
men na kan praten en samen kan zijn. Dit zijn juist momenten om heel snelle dingen te
regelen en af te spreken.
Ondanks dat er herhaaldelijke oproepen geweest zijn voor nieuwe bestuurders en
vrijwilligers, hebben maar twee mensen aangegeven eventueel een bestuursfunctie te willen
vervullen. Hier zit helaas geen nieuwe penningmeester tussen dus ziet het bestuur geen
andere mogelijkheid dan af te treden.
Door de aanwezige leden wordt het oude bestuur gedechargeerd en zal als interim bestuur
enkel de lopende zaken afhandelen. Om de continuïteit van de vereniging te borgen zullen
de heren Pakan en Kroeger als commissie de eventuele mogelijkheden m.b.t. de toekomst
van C.S.V. Be Quick onderzoeken.
Zoals in de agenda aangegeven zijn, zullen de volgende drie opties onderzocht gaan worden:
a. Er melden zich voldoende mensen voor opvolging in het bestuur. BeQuick gaat
sterker dan ooit door in 2017-2018
b. Geen vrijwilligers betekent geen draagvlak voor BeQuick. De vereniging zal op termijn
beëindigd worden.
c. Geen vrijwilligers betekent geen bestuur. BeQuick zal aangeboden worden aan een
marktpartij.
Het voorgestelde tijdspad:
1) inventarisatie bovenstaande punten afronden uiterlijk 1 oktober 2017
2) voorstel; hoe verder voor 1 november 2017
3) afronding / implementatie 31 december 2017
Circa 1 oktober 2017 zal er een bijzondere ledenvergadering gehouden worden waar de
leden de voorstellen kunnen beoordelen.

De leden geven aan de heren Pakan en Kroeger toestemming om de verschillende opties
verder uit te werken.
De statuten en reglementen zijn heel erg verouderd, en maakt het besturen lastig. Al
eerder heeft het bestuur van BeQuick geïnformeerd ( 2015 ) naar een wijziging van de
statuten en reglementen echter gelet op de kosten is er in 2015 besloten dit op een later
tijdstip op te pakken. Het voorstel van de statuten en reglementen wordt in de bijzondere
ledenvergadering van zoals eerder aangegeven gepresenteerd.
Er wordt aan de leden toestemming gevraagd om te werken aan een voorstel inzake de
statuten en reglementen
Van de aanwezige leden krijgt het interim bestuur krijgt de toestemming om het proces
statuten en reglementen op te starten.
9. Rondvraag
Baukje vraagt of zij haar jurybrevet moet laten verlengen. Annet Kroeger zal contact hierover
opnemen met Baukje
Susanne Zijlstra vraagt of het een idee is om een groepsapp aan te maken ( per discipline of
verenigingsbreed) om het makkelijk te maken om hulp te vragen wanneer dat nodig is voor
bepaalde activiteiten. Verder geeft zij aan te willen helpen bij een activiteit als deze lang van
te voren wordt aangekondigd. Roeselinde geeft aan dat het regelen van de grote clubactie
tot de mogelijkheden behoort. Zij zal contact opnemen met Susanne.
10. Sluiting 21:08 uur

