Notulen Bijzondere Ledenvereniging Bequick Franeker op 28 november 2017
Locatie: De Trije
Aanvang: 20:00 uur
Aanwezig namens de leiding: Jettie Anema, Elsa Lockhorst, Erik Luchtmeijer, Tessa Sijbrandij.
Afwezig van de leiding: Arjanne Jansma, Dennis Oosterhof, Marja Jenema.
Aanwezig namens interim bestuur: Ivan Pakan (voorzitter), Siske Kroeger (penningmeester), Anne
Marie Tolsma (ledenadministratie), Annet Kroeger ( hoofd leiding)
Aanwezige leden: Jelly Hoekstra, Arjenne v.d. Zee, Roeselinde Muntingh, Rixt Olthof, Froukje Olthof,
Maarten Dolkens, Alie Bosgra, Riemie Bruinsma, Hennie van Egmand, Lucy Jacobs, Corrie Jellema,
Richtsje Kollumer, Lydy van der Poel, Pietie Vonk-Aardema, Kea de Vries, Renee de Vries, Piety
Wiersma-Ferwerda, Zelly Zeldenrust.
Afwezige leden met opgave van reden: 5 leden
Afwezige leden zonder opgave van reden: overige 214 leden
Agendapunten:
1 Verslag door commissie Pakan/Kroeger over de mogelijkheden met betrekking tot de voortzetting
van C.S.V. Be Quick Franeker zoals vermeld bij punt 8 in de notulen van 30 juni jl. Klik hier voor de
notulen van afgelopen ALV over de toekomst van Be Quick
2 Voorstel en toelichting inzake statuten en reglementen wijziging C.S.V. Be Quick Franeker.
3 Voorstel en toelichting voorstel inzake voortzetting C.S.V. Be Quick Franeker.
4 Stemming.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ivan Pakan opent de vergadering om 20:06 uur.
In het kort wordt er uitgelegd wat de afgelopen maanden gedaan is om de vereniging te kunnen
voortzetten.
Onderstaande opties zijn bekeken:
• Verder als vereniging - Geen optie
Er hebben zich niet voldoende nieuwe bestuursleden gemeld om op de zelfde wijze de
vereniging voort te zetten. Er hebben zich drie mensen aangemeld maar geen van hen als
penningmeester of voorzitter.
• Overdragen aan een commerciële partij – Nog geen optie
Deze optie is er een voor de lange termijn. Het komt op dit moment niet van de grond.
• Samengaan met een andere vereniging – Nog geen optie

•

•

•

De verenigingen die in aanmerking komen hebben op dit moment dezelfde problemen als Be
Quick, te weinig vrijwilligers en een het bestuur nog niet op orde.
Opgaan in een bijvoorbeeld omni-vereniging. Nog geen optie
Er is veel tijd besteed om dit van de grond te krijgen maar de gemeente is te druk bezig met
de gemeentelijke herindeling. Breedte sport heeft op dit moment niet de prioriteit.
Het beëindigen van C.S.V. Be Quick. Is een optie
Maar zou wel heel jammer zijn. Hierover is inmiddels gesproken met notaris IJdema. Als er
geen andere mogelijkheid is wordt de vereniging overgedragen aan de notaris die er een
slapende vereniging van maakt.
Uitbesteden bestuur. Geen optie
Financieel is dit niet mogelijk. De inkomsten uit contributies is niet voldoende om een
administratie kantoor in te huren om de leden- en financiële administratie te kunnen doen.
Bovendien verandert de wet op privacy per 1 januari die verbiedt dat ledengegevens
commercieel gebruikt mogen worden. Voor administratie kantoortjes is het niet meer
aantrekkelijk om dit tegen lage kosten uit te voeren omdat ze met de gegevens geen
acquisitie meer mogen doen.

Voor alle opties geldt dat een groot struikelblok wat in de weg staat de statuten en regelement zijn.
Deze zijn uit 1993 en absoluut niet meer van deze tijd. Zelfs al zou een van bovenstaande opties
uitgevoerd kunnen worden dan is het niet mogelijk met de huidige statuten. In deze statuten staat
bijvoorbeeld dat er niet op zondag gesport mag worden en dat het lid verplicht is een heel jaar
contributie te betalen.
Gezien de bovenstaande uitkomsten wordt het volgende voorstel uitgelegd om de toekomst van
C.S.V. Be Quick veilig te stellen.
1) In stemming brengen van het afschaffen van de huidige statuten en reglementen.
De huidige statuten en reglementen zijn niet meer van deze tijd en belemmeren zelfs de
continuïteit van de huidige verenigingsstructuur. De heer S. Kroeger geeft uitleg hierover en
geeft aan dat bij het afschaffen van de statuten en reglementen betekent dat feitelijk
betekent dat de vereniging C.S.V. Be Quick stopt en de mogelijkheden voor een doorstart in
de loop van het jaar bekeken moet worden. Indien er geen verdere mogelijkheden zijn wordt
de vereniging over gedragen aan een notaris die voor verdere afhandeling zal zorgdragen.
Er wordt gestemd over het afschaffen van de huidige statuten en regelementen en er wordt
unaniem door alle aanwezigen besloten dat deze afgeschaft worden.
Omdat bovenstaand voorstel is aangenomen hoeft er nog niet direct een slapende vereniging van Be
Quick gemaakt te worden en kan onderstaand voorstel ingediend worden tijdens de vergadering om
de vereniging te kunnen voortzetten. En de huidige activiteiten te borgen.
2) Het bestuursorgaan van C.S.V Be Quick zal worden doorgestart in een autonome
bestuurscommissie.
De heer S. Kroeger en mevrouw Tolsma verzorgen de ledenadministratie en de financiën.

De Bestuurscommissie zal een maal per jaar verantwoording afleggen aan de leden echter op
voorwaarde dat er minimaal 25% van de leden aanwezig zijn. De leden dienen zich op

voorhand op te geven, minimaal 1 week van te voren. Tevens kunnen wijzigingen en
mutaties per stemming ingebracht worden.
3) Vanuit elke discipline zal er een vertegenwoordiger zijn die de belangen en de
werkzaamheden verzorgd voor hun eigen discipline.
Indien er geen vertegenwoordiger is worden er geen evenementen georganiseerd.
Er zal 8 maal per jaar gezamenlijk overleg plaats vinden tussen de bestuurscommissie en de
vertegenwoordigers. Incidenteel overleg is natuurlijk altijd mogelijk.
4) De vertegenwoordiger van de discipline vertegenwoordigd zijn discipline en het aantal leden
per discipline is ook het aantal stemmen.
5) Het staat een ieder die affiniteit heeft met de sporten en lid is van C.S.V. Be Quik toe om
zitting te nemen in de bestuurscommissie. In overleg zal naar affiniteit de functie tot de
bestuurscommissie worden in gevuld.
6) Om de continuïteit te borgen zal de bestuurscommissie kijkende naar de toekomst de
mogelijkheden onderzoeken van hoe verder.
Eventuele mogelijkheden:
1) Verder als vereniging
2) Overdragen aan een commerciële partij
3) Samengaan met een andere vereniging
4) Opgaan in een bijvoorbeeld omni-vereniging
5) Het beëindigen van C.S.V. Be Quick ( hierover is gesproken met notaris IJdema.)
6) Uitbesteden bestuur
Voordat overgegaan wordt tot stemming over het voorstel zijn er een aantal vragen van leden:
Arjenne v/d Zee: Wat is er waar van de geruchten dat er contact is met Enjoy sport.
Er is contact met Enjoy sport over wedstrijden maar niet dit heeft niets te maken met een overname
of fusie of iets dergelijks.
Tessa Sijbrandij: Hoe werkt het met de commissies?
Een ieder die affiniteit heeft met Be Quick mag toetreden tot de bestuurscommissie. Wel is het zo
dat als een discipline niet vertegenwoordigd wordt in de bestuurscommissie hier ook geen
activiteiten voor worden georganiseerd.
Hennie van Egmond : Waar zijn alle ouders van de jeugdleden? Dit is een goede vraag. Het is
voornamelijk de reden dat we deze vergadering hebben moeten houden. Er zijn wel geteld 5 ouders
van de 175 jeugdleden aanwezig.
Tot slot wordt er gestemd over het aannemen van het voorstel beschreven in de punten 2 tot en met
6. Dit voorstel is unaniem door alle aanwezigen aangenomen.
Ivan Pakan sluit de vergadering om 21:03 uur

