
 

 

ALV GOBA 
 
ALV 11 juni 2019, 20.00h te Dukes.nu, Dr. H.B. Wiardi Beckmanplein 60 
 
Aanwezigen : zie aparte lijst 
 
Bestuur Goba  Björn Bahlmann : Voorzitter 
   Liesbeth de Goeij, Hélène de Goeij : Penningmeester 
   Patrick Nanninga: secretaris 

Connie van Wijngaarden : assistent secretaris 
 
Leden    zie lijst aanwezigen 
 
Afwezig met kennisgeving:   

Linda Grootveld  
Martin Ducardus 

   William de Ronde 
       
 
Voorzitter opent de vergadering om 20 uur en heet iedereen welkom.  

 
1. Voorzitter blikte terug op het seizoen: 

• Start nieuwe seizoen 2018-2019 met 11 teams, tijdens seizoen zijn 2 teams terug 
getrokken (HS1, M18-2) 

• Oliebollenactie: teleurstellend resultaat. Slechts enkele teams hadden zich goed 
ingezet. 

o Wout vraagt naar beloning (McDonalds bon geleverd? Bestuur zal dit nagaan) 

• Sportgala (nominatie Mike de Goeij (heeft niet gewonnen), winst Eindevenement 
Sportmaand) 

• Basketballveld Gerard van Lomstraat is gerealiseerd samen met gemeente 

• Scholentoernooien (basisschool en middelbare scholen 40ste editie) gehouden; 
 

2. Voorzitter blikt vooruit: 
• Vrijwilligers nodig voor komend seizoen, 1 aanvulling aan bestuur voor jeugdleden:  

Edwin Nieuwenhuis (Egbert was al officieus “toegetreden”) 

• Van regio Zuid terug naar regio West; heeft wel consequenties voor gecertificeerde 
scheidsrechters, groot aantal nodig. We komen er nu 16 tekort 

• Commissie communicatie bestaande uit Marcia en Ardjuna (Patricia trekt zich terug) 

• Start jubileumjaar 50 jaar GOBA; Egbert al actief bezig met verzamelen verhalen/input 

• Verlaging huurtarieven sporthal per 1 januari 2020;nadeel: we moeten zelf EHBO-ers 
aanleveren (niet elke beheerder heeft EHBO);  Opmerking Patricia: misschien 
inventariseren welke ouders hebben EHBO 

• Ontwikkeling Sportzaal Hoog-Dalem. Tevens sporthal bij Fortes Lyceum in de 
planning. Hoog-Dalem: handig om kosten te besparen op inhaalwedstrijden 
(uitvalmogelijkheid) 
 
 

  



 

 

 

2. Financiële verslaglegging. 
• kascontrole door Rien Versteeg en Michel Povee. Volgend jaar zal Rien Versteeg dat 

weer doen; penningmeester zal William de Ronde vragen of hij het dan wilt doen i.p.v. 
dit jaar. 

• Penningmeesters Liesbeth en Hélène presenteren het transparante financiële 
overzicht (juni 2018-juni 2019). Minder contributie i.v.m. teruglopend aantal teams 

• Sponsors 
o Stichting Dierenlot heeft zich terug getrokken (er waren geen contractuele 

verplichtingen van beide partijen) 
o Er zijn sponsors nodig. Er is te weinig tijd vanuit bestuur om dit te regelen, 

vrijwilligers nodig om dit te regelen. Dit is geen activiteit die even tussendoor 
kan. Moet serieus worden aangepakt 

• Bol.com en Club 50 moet onder de aandacht gebracht worden. Opbrengst kan 
makkelijk omhoog. Vermelden op site/nieuwsbrief!. Wie gaat dit verzorgen? We komen 
handen (vrijwilligers) tekort 

• Oud papier: waardedaling van papier is oorzaak 

• Boetes zijn o.a. niet op komen dagen fluiten/tafelen, niet gediplomeerde 
scheidsrechters, vechtpartij, terug trekken teams 

• Andere web-provider dus aanzienlijke besparing op PR middelen 

• Materiaalkosten hoger door 24-uur klok die nodig was voor H1 team, nieuwe ballen, 
EHBO box, ice-pack 

• Kascontrole heeft plaatsgevonden en jaarrekening 2017/2018 is goedgekeurd. ALV 
verleend bestuur decharge. 

 
 
3. Aanpassen huishoudelijk regelement (HR). 
Besloten om huishoudelijk regelement aan te passen. Aangepaste versie begin van volgend 
seizoen op site. Wijziging vooral betrekking op niet-op-komen-dagen bij taken thuis 
wedstrijden  

 
 Toelichting: 

• Boetes en straffen is aanvulling op bestaande statuten. Doel is dat de sanctie officieel 
is vastgelegd, pas daarna kan bestuur handelen 

• Aanpassing invoeren: schorsing moet gaan om THUIS wedstrijd 

• Extra aanpassing komen i.v.m. het tussentijds terug trekken van een team; kosten 
worden dan verhaald op spelers zelf, niet op Goba 

• Toelichting Egbert op sancties. Schorsing is keuze van bestuur, niet gekozen voor  
financiële consequentie (beide ter discussie gesteld). Willen ook teamspirit kweken 
met deze keuze. Leden kunnen/moeten elkaar aanspreken op gedrag. 

o Tijdige mededelingen vanuit bestuur over wedstrijdzaken 
o Marcia wil klachten/geschillen commissie op zich nemen 

 
 

4. Benoemen nieuwe bestuursleden 
Egbert Egberts (wedstrijdsecretariaat, scheidsrechter voor de club) 
Edwin Nieuwenhuis (jeugdzaken, oud-jeugdspeler van Goba en sinds 2017 trainer/coach 
bij diverse jeugdteams).  
 
ALV-aanwezigen schriftelijke stemming: unaniem 12 voor, 1 blanco voor beide heren 
 

  



 

 

5. Aftreden bestuurslid 
Guus Ouwerkerk is afgetreden. 
 
 

6. Ereleden/Lid van verdienste  
Wout (aanwezig, krijgt bloemen en oorkonde), Martin Ducardus (niet aanwezig , krijgt 
bloemen en oorkonde later) 
 

 
  



 

 

 
7. Aantal leden/teams  
 
Leden: 

 - Mei 2018: 169 leden 
 - Mei 2019: 146 leden 

 
Teams: 
- Seizoen 2017-2018 10 teams waarvan 3 teams U18 of ouder 
- Seizoen 2018-2019 11 teams waarvan 3 teams U18 of ouder 
- Seizoen 2019-2020 10 teams waarvan 4 teams U18 of ouder 
  

 
8. Rondvraag 

➢ Ad: m.b.t. financiële cijfers: halen we de 55 jaar wel? Wanneer bv contributie 
verhogen?  

o Liesbeth: lijkt ons geen goed plan. Contributie is al hoog genoeg. 
Sponsoren & acties goed opzetten, hopelijk levert Goba 50 vrijwilligers op 

o Egbert wil efficiëntere/optimale zaalhuur regelen voor komend seizoen 
(goed inplannen). Kan hoge besparing opleveren. Ad merkt op dat dit 
utopie is. NBB kan zomaar ineens een team toevoegen! 
Verantwoordelijkheid ligt bij de club, niet bij de NBB, aldus Egbert 

➢ Johan: er moet iemand bij NBB vergaderingen aanwezig zijn van Goba om 
feedback te geven over allerlei onderwerpen. 

➢ Johan vraagt naar achtergrond  van het volgende. Aantal leden zeggen einde 
seizoen op en worden daarna weer opnieuw lid.  

o Liesbeth licht toe dat dit de leden meer geld kost (namelijk inschrijfgeld). 
➢ Johan: Trainingslocatie mogelijkheden; Heerenlaantje was uitwijking, was las 

enige beschikbaar, maar was lastig voor ouders/bereikbaarheid 
➢ Johan: bestuur eerder doorgeven van trainingsdagen 

o Staat nu al op site voor komend seizoen 2019-2020 
➢ Patricia: is er al commissie voor Goba 50 jaar? Hoe gaan we de mensen vinden 

die willen bijdragen 
o  Egbert: begin is boek (150 oud-leden betrokken), plan is weekend-lang 

zaalhuur. Er moet goed plan komen. Scholen er bij betrekken. Proberen 
stagiairs hiervoor te krijgen 

➢ Johan: Gorinchem beweegt geeft EUR150,- subsidie als dit geld gezond wordt 
besteed (13 november basketbaltoernooi voor voortgezet onderwijs) 

➢ Ad: trainingstijden al bekend, staan op site 
➢ Rob van Ieperen: dinsdag geen goed dag voor ALV. Persoonlijke voorkeur voor 

vrijdag of in weekend 
 
 

9. Afsluiting Bjorn sluit af 
 

 
    
  


