Verslag KTC Algemene Ledenvergadering 2022
Datum: 8 juni 2022
Locatie: Sociëteit Vereeniging, Haarlem
Aanw bestuur: Rinze Koornstra (voorzitter), Stef Hazenbosch (secretaris)
Lindy van Kats (penningmeester), Robin Vreugdenhil (wedstrijdsecretaris)
Jan Maarten Boissevain (Jeugdzaken), Bea Lie A-Tjam (scheidsrechterzaken),
Stephane Châtel (ledenadministratie)
Leden: Niek, Songkie, Johan, Dirk, Dennis, Hilde, Ernst, Dustin, Marit,
Frank, Hiske, Bea, Yacintha, Suzanne, Carla Visser, Geert Oosterom, Caper, Madeleine.
Rinze opent vergadering
Geen ingekomen stukken.
Notulen vaststellen notulen ALV 2021
Onderwerpen ALV 2022
-contributieverhoging
-huisvesting tetterodehal
-30 jarig jubileum: voor leden en oud leden, toernooi, bbq & borrel.
Terugkijken op afgelopen seizoen:
-Plotseling Ruud Ouwekerk overleden. Ontzettend verdrietig, groot gemis, ook zeker voor onze
vereniging.
-3 jeugdteams kampioen geworden. Worden op 27 juni gehuldigd in Caprera door de gemeente
Bloemdaal.
Bea Lie-A-Tjam benoemd tot living legend!
NNB zet leden die al jaren veel voor verenigingen betekenen in het zonnetje.
-Corona weer heel bepalend voor dit seizoen en de competitie, veel stilgelegen. Hoe zorgen we
ervoor dat teams en club bij elkaar blijven? Gelukkig weinig afhakers.
-Vorig jaar gesproken over aandacht voor seniorenleden. Er is weinig aanwas senioren.
-Mede hierdoor lastig om trainers rollen in te vullen, resulteert in lange wachtlijst jeugd.
-Meer dan 50 kinderen hun spelregelbewijs gehaald, vanaf komend seizoen vanuit de NBB verplicht
voor leden tussen de 14-24 jaar.
-Zo’n 30 leden hebben hun BS2 scheidsrechtersdiploma gehaald.
Penningmeester Lindy licht de financiën toe
-Definitieve resultaat afgelopen seizoen: Veel meevallers. We hebben zaalhuur teruggekregen die we
niet hebben gebruikt wegens corona. Daarnaast minder zaalhuur afgenomen en betaald.
-Dit jaar negatief resultaat begroot van ongeveer €5000. Te wijten aan extra zaalhuur door veel
verplaatsingen wedstrijden en extra huur om na corona weer zoveel mogelijk te kunnen
basketballen.
-Ook 3 trainers een vrijwilligersvergoeding uitgekeerd. Zonder deze vergoeding hadden deze jonge
trainers waarschijnlijk een bijbaan gewerkt in plaats van een jeugdteam getraind en gecoached.
-Nog een kleine kans dat we een vergoeding krijgen voor zaalhuur die we tijdens corona niet konden
gebruiken.

-Kascommissie Daan van Dooren en Dennis van Heel bedankt voor hun werk! Kascommissie heeft de
begroting goedgekeurd.
Voorzitter vraagt decharge voor het bestuur en de penningmeester.
-Aanwezigen verlenen decharge unaniem.
Contributie
Rinze stelt voor om contributie te verhogen om voor komende seizoen de begroting sluitend te
maken. Uitgangspunt is daarbij dat het voor iedereen mogelijk moet zijn te sporten ongeacht
financiële positie. Kijkend naar andere basketbalverenigingen zitten wij aan de onderkant qua
contributie, in het bijzonder voor jeugdleden. Gemiddelde verhoging van 8 á 9 % stelt het bestuur
voor, voor recreanten hoger percentage.
Reden voor contributieverhoging:
-Hogere inkomsten om begroting makkelijker sluitend te maken.
-Verschil contributie tussen recreanten en wedstrijdleden verkleinen om het aantrekkelijker te
maken om wedstrijd lid te zijn of blijven.
Voorstel om contributie te verhogen volgens voorstel wordt unaniem gesteund.
Penningmeester benadrukt: Als er leden zijn die hier niet aan kunnen voldoen kunnen zij altijd
contact opnemen met de penningmeester om een oplossing te vinden.
Voorzitter vraagt om goedkeuring begroting 2022-2023.
Aanwezigen unaniem akkoord.
Huisvesting KTC
Exploitanten Tetterodehal hebben begin dit jaar KTC de huur opgezegd per augustus 2023.
Exploitatie van ons deel van de hal is voor hun niet commercieel rendabel. Bestuur opzoek gegaan
naar alternatieven. Gemeente Bloemendaal bood hal ‘de Kooi’ in Bennebroek als alternatief aan.
Door reistijd geen realistisch alternatief. Wethouder Bloemendaal zag geen probleem voor
breedtesport bij verdwijnen KTC uit Tetterodehal. Pers aangeschreven om aandacht voor ons
probleem te genereren. Werkgroep opgericht met onder andere Frank van Loon om een oplossing te
vinden. Frank vertelt: we zijn in gesprek met de eigenaren van de Tetterodehal en er is misschien
toch een mogelijkheid voor KTC om daar te blijven. Inholland, de belangrijkste huurder van onze hal
(overdag) heeft een voorstel gekregen om voor langere tijd de hal te huren. Het lijkt erop dat zij daar
akkoord mee zullen gaan. In dat geval krijgt KTC ook een voorstel om voor langere termijn de
avonduren en weekenden te huren. Als dat gebeurt, lijkt een huurverhoging wel waarschijnlijk. Op
dit moment is het allemaal nog enigszins speculeren. Zo gauw we een voorstel krijgen zal het bestuur
de leden informeren en raadplegen. Op langere termijn moeten we wellicht opzoek naar een
alternatieve accommodatie. Een nieuw te bouwen hal, ruimte in de Kennemer sporthal en een fusie
met andere basketbal verenigingen behoort tot de opties.

Vooruitblik op komend seizoen
Komend seizoen veel teams ingeschreven. Er zijn gelukkig weer voor bijna alle teams trainers en
coaches gevonden. Zonder deze mensen geen jeugdteams. 1 herenteam minder, wel gelukkig weer
een dames 1 team!

Bestuurswisselingen
Stef Hazenbosch legt zijn functie als secretaris neer. Blijft betrokken bij vereniging. Hiske van
Kamperdijk heeft zich gemeld als opvolger! Zei stelt zich voor: Haar man Ernst de Wit en hun
dochters spelen bij KTC. Ze werkt als jurist en docent. De aanwezigen zijn unaniem akkoord.
Rinze Koornstra legt zijn functie als voorzitter neer. Blijft betrokken bij afhandeling huisvestings
uitdaging. Frank van Loon heeft zich gemeld als opvolger! Hij stelt zich voor: Lijkt mij leuk om
voorzitter te worden bij KTC. Heeft jarenlang een eigen bedrijf gehad, nu met een nieuw project
bezig.
WVTTK
JM bedankt Rinze, Stef en Hilde voor bewezen diensten.
Bea bedankt Robin in het bijzonder.
Rinze sluit vergadering.

